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SOL·LICITUD D’AJUDA DE MENJADOR ESCOLAR
CURS 2021-2022

Benvolgudes famílies:
La Conselleria d’Educació i Cultura ha publicat la convocatòria d’ajudes de menjador escolar.

El termini per entregar les sol·licituds al centre escolar és del 6 al 17 de setembre de 2021 al
centre escolar o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital.

Hi ha dos tipus d'ajudes: beneficiaris directes (violència de gènere, refugiat, acolliment) o per barem
(Condicions econòmiques/sociofamiliars desfavorables o alumnes escolaritzats en centres educatius fora
del seu municipi perquè en el seu no s’imparteix els estudis que estan cursant) .

REQUISITS:
Tenir una renta total familiar no superior al que determina la taula següent:

Nombre d'adults
(majors de 14 anys)

Nombre de menors
(menors de 14 anys)

Renda familiar total

1 1 15.421,77€

1 2 18.980,64€

1 3 22.539,51€

2 1 21.353,22€

2 2 24.912,09€

2 3 28.471,96€

2 4 32.029,83€

3 1 27.284,67€

3 2 30.843,54€

3 3 34.402,41€
S'han d'afegir 3.558,87€ per cada menor de 14 anys addicional i 5.931,45€ per cada adult major de 14
anys addicional.

Puntuació:
A) Condicions econòmiques

Ingressos Puntuació

Fins a 5.931,45 € 20

De 5.931,46 € a 7.117,74 € 17

De 7.117,75 € a 8.304,03 € 14

De 8.304,04 € a 9.490,32 € 11
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De 9.490,33 € a 10.676,61 € 8

De 10.676,62 € a 11.862,90 € 5

Més d'11.862,90 € 0

B) Circumstàncies familiars

Circumstàncies Puntuació

Per cada infant en acolliment 1 punt

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d'un 33 %) 2 punts

Per família nombrosa general 1 punt

Per família nombrosa especial 2 punts

Per família monoparental 2 punts

Per tenir dos o més fills/es usuaris menjador 1 punt

C) Condicions sociofamiliars desfavorables
Informe dels Serveis Socials
Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida o similars.

Poden sol·licitar aquesta ajuda els alumnes d’ed. infantil i primària, que s'hagi presentat la sol·licitud i
tota la documentació en el termini establert. Cada família en una única sol·licitud.
 
 Per beneficiaris directes la quantia de l’ajuda serà:
 - 80% del mitjà del cost mitjà del menjador (880 euros)

Per motius socioeconòmics la quantia de l’ajuda serà:
 - 20 punts o més: 80% del cost mitjà del menjador (880 euros)
 - De 15 a 19 punts: 70% del cost mitjà del menjador (770 euros)
 - De 10 a 14 punts: 50% del cost mitjà del menjador (550 euros)
 - De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)
 

Per motius de desplaçament:
 - De 10 a 18 punts: 50% del cost mitjà del menjador (550 euros)
 - De 5 a 10 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)

TOTS ELS SOL·LICITANTS HAN D’APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Imprès de sol·licitud emplenat.
- DNI, NIF o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 anys o més

en data de 31 de desembre de 2020.



- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres i, si pertoca, del carnet o cartilla de família
nombrosa. En cas de separació o divorci s'ha de presentar la sentència judicial.

- Certificat de convivència.

Per obtenir PUNTS PER RENDA cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la
Conselleria.

Per obtenir PUNTS PER CRITERI FAMILIAR s’ha d’aportar:
- Per família nombrosa: s’ha de lliurar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent a 31 de

desembre de 2020.
- Certificació de discapacitats psíquiques o físiques, en cas de malaltia o discapacitat.
- Justificant d'acolliment d'algun infant.
- Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

Per obtenir PUNTS PER CONDICIONS SOCIOFAMILIARS DESFAVORABLES s’ha d’aportar la documentació
necessària que ho acrediti.

Beneficiaris directes:
- Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director

del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
- Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la

presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas,
de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es
pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de
28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors) han de presentar la
documentació que acrediti aquesta situació.

Sol·licitud d’ajuda per motius de desplaçament:
A més de la documentació anterior, s’ha de presentar un certificat de residència de l’alumne.

***IMPORTANT
A l’hora de presentar la sol·licitud la família ha de lliurar un número de compte bancari d’un dels tutors
legals, perquè en cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin les classes i/o el servei de
menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al
compte bancari facilitat per la família.

Les sol·licituds de menjador s’han de complimentar mitjançant model oficial (annex 2) que trobareu a la
Resolució de la convocatòria dels ajuts i a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:
https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/
archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI365716&id=365716
També podeu passar per la secretaria de l’escola per recollir els impresos.
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