Informacions Famílies
23 d’abril de 2019

Beques Menjador 2019
Ha sortit la convocatòria per demanar ajust per al menjador de cara al curs
2019-2020. L’últim dia per entregar la sol·licitud a l’escola serà el dijous
16 de maig.
Les famílies que vulguin sol·licitar els ajuts han d’emplenar la sol·licitud, que
us adjuntem, o descarregar-la clicant aquí.
També us adjuntem les bases de la convocatòria, o les podeu consultar
clicant aquí.
Us presentem alguns punts a tenir en compte a mode de resum:
Criteris per a l’atorgament dels ajuts:
S’atorgaran ajuts del 50% del cost de menjador als alumnes que compleixin
els requisits generals establerts i quan la renda de la unitat familiar no superi
la suma dels següent imports:
- Primer adult ( sustentador/a principal): 10.096,50€ (pare/mare, tutor/a,
parella de fet...)
- Segon adult: ( sustentador/a principal): 5.048,30€ (pare/mare, tutor/a,
parella de fet...)
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors
principals: 2.524,15€ (Avi/a ....)
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95€ (germans i sol·licitant)
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran
com a denegades.
S’atorgaran ajuts del 100 % del cost de menjador als alumnes que compleixin
els requisits generals establerts i no disposin d’una renda de la unitat familiar
superior al 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del
50%, i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts en l’apartat 7
S’atorgaran ajuts del 100% del cost de menjador als alumnes que acreditin,
mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan corresponent, una
discapacitat igual o superior al 60%, i no disposin d’una renda de la unitat
familiar superior a 2,5 vegades l’establer per a l’obtenció d’un ajut del tram
garantit del 50%.
El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant
la consulta a l’Agència Tributària i dels rendiments no contributius
corresponents a l’exercici del 2018 de cada un dels membres computables
de la unitat familiar.
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Barem de puntuació.
- Valoració situacions especifiques de la unitat familiar.
- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.
- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.
- Condició de família monoparental general, li correspon 1,5 punts
- Condició de família monoparental especial, li correspon 3 punts
- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3
punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans fins a un 33%, li
correspon 1,5 punts
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%, li
correspon 3 punts
- Redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, li correspon 3 punts. (Aquesta puntuació serà facilitada
pel Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat al Consell
Comarcal)
Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.
- Situació de risc social, 10 punts
- Situació de risc social greu, 15 punts
Documentació que cal aportar:
1. Model normalitzat de sol·licitud
2. NIE o NIF dels membre de la unitat familiar o document oficial acreditatiu ,
els menors de 14 any en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o
llibre de família.
3. Volant de convivència.
4. En cas d’haver obtingut una subvenció en concepte de lloguer aportar el
Certificat de l’Agència de l’ Habitatge de Catalunya 2018
5. Renda Garantida de ciutadania o equivalent: document acreditatiu i el seu
import de l’any 2018 (PIRMI).
6. Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de
treballadors de la llar, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions
corresponent a l’any 2018.
7. En cas d’Infants en acolliment: aportar la resolució d’acolliment de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
8. En cas de discapacitat de l’alumne/a o germans: aportar el certificat i grau
de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat
del Departament de Benestar Social i Família, o pels organismes
competents.
9. En cas de separació divorci conveni, sentència de divorci o l’acta final de
mediació del Departament de Justícia.
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