
AJUDES MENJADOR CURS 2021-2022 

BENEFICIARIS: ALUMNES AMB SITUACIÓ ECONÒMICA FAMIFILIAR DESFAVORABLE 

 
Per poder sol·licitar els ajuts s’ha de complir un dels dos requisits següents: 
 
a) Tenir una renda total familiar no superior 

al que determina la taula següent, 
calculada a partir de l’IPREM: 

b) Acreditar tenir una situació laboral 
transitòria com a única font d’ingressos en 
el moment de la sol·licitud: 
 

⎯ Beneficiaris de la prestació 
extraordinària per cessament de 
l'activitat dels treballadors autònoms 
a causa de la COVID-19. 

⎯ Unitats familiars amb el subsidi de 
desocupació o amb ajuts per 
situacions laborals extraordinàries 
derivades de la COVID-19. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR EN TOTES LES SOL·LICITUDS: 

- Sol·licitud (annex 2) i acceptació de l’ajuda (annex 3) Les sol·licituds per motius COVID-

19 també han de presentar la declaració responsable (annex 10) Tots els annexos han 

d’estar degudament emplenats i signats pels tutors de l’alumne. 

- Fotocòpies DNI/NIE de tots els membres familiars 

- Fotocòpia del llibre de família 

- Certificat de convivència 

- Certificat de feina (per demostrar incompatibilitat horària i poder optar als punts per 

dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat dels tutors) 

- Han de signar tots els adults membres de la unitat familiar/tutors de l’alumne per 

autoritzar l’obtenció de les dades fiscals. 

- Fotocòpia de la pàgina de la sentencia on figura qui té la custodia de l’alumne (en cas de 

separació quan el tutor amb custòdia demana l’ajuda) 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa en vigor (si és família nombrosa) 

- Fotocòpia del certificat de discapacitat (si hi ha algun membre amb discapacitat) 

- A l’hora de presentar la sol·licitud la família ha de lliurar un número de compte bancari 

d’un dels tutors legals 

⮚ Podeu recollir les sol·licituds i demanar dubtes a la secretaria del centre. També podeu 

consultar tota la informació i descarregar les sol·licituds pitjant a l’enllaç de la web del Servei 

de Comunitat Educativa 

 

Per tal d’agilitzar el procés heu de venir amb la sol·licitud emplenada i totes les fotocòpies 

fetes. AL CENTRE NO ES FARAN FOTOCÒPIES.  Heu de portar els originals per tal de compulsar 

els documents.  

Termini: Del 6 al 17 de setembre                                       Horari: De 9:15 a 13:45h amb cita prèvia 

Telèfon: 971 19 05 47 

Nombre d'adults 

(14 anys o més) 

Nombre de menors 

(menys 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 28.470,96 € 

2 4 32.029,83 € 

3 1 27.284,67 € 

3 2 30.843,54 € 

3 3 34.402,41 € 
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AYUDAS COMEDOR CURSO 2021-2022 

BENEFICIARIOS: ALUMNOS CON SITUACIÓN ECONÓMICA FAMIFILIAR DESFAVORABLE 

 
Para poder solicitar las ayudas se debe cumplir uno de los dos siguientes requisitos:
 
a)  Tener una renta total familiar no superior a 
lo que determina la tabla siguiente, calculada a 
partir del IPREM: 

 

b)  Acreditar tener una situación laboral 
transitoria como única fuente de ingresos 
en el momento de la solicitud: 
 

⎯ Beneficiaros de la prestación 
extraordinaria por cese de la actividad 
de los trabajadores autónomos a 
causa de la COVID-19. 

⎯ Unidades familiares con el subsidio de 
desocupación o con ayudas por 
situaciones laborales extraordinarias 
derivadas de la COVID-19. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE APORTAR EN TODAS LAS SOLICITUDES: 
 
-   Solicitud  (anexo 2) y  aceptación de la ayuda (anexo 3) Las solicitudes por motivos COVID-
19 deben presentar también una declaración responsable (anexo 10) Todos los anexos deben 
estar debidamente rellenados y firmados por los tutores del alumno.  
-   Fotocopias DNI/NIE de todos los miembros de la familia 
-   Fotocopia del libro de familia 
-   Certificado de convivencia 
-   Certificado de trabajo (para demostrar incompatibilidad horaria y poder optar a los puntos 
por dificultades en la atención por motivos de disponibilidad de los tutores) 
-   Tienen que firmar todos los adultos miembros de la unidad familiar/tutores del alumno para 
autorizar la obtención de los datos fiscales. 
-   Fotocopia de la página de la sentencia donde figura quién tiene la custodia del alumno (en 
caso de separación cuando el tutor con custodia pide la ayuda) 
-   Fotocopia del carné de familia numerosa en vigor (si es familia numerosa) 
-   Fotocopia del certificado de discapacidad (si hay algún miembro con discapacidad) 
-   A la hora de presentar la solicitud la familia debe facilitar un número de cuenta bancario de 
uno de los tutores legales 

⮚ Podéis recoger las solicitudes y preguntar dudas en la secretaría del centro. También podéis 
consultar toda la información y descargar las solicitudes pulsando en el enlace de la web del 
Servicio de Comunidad Educativa 
 

Para agilizar el proceso tenéis que venir con la solicitud rellenada y todas las fotocopias hechas. 
EN EL CENTRO NO SE HARÁN FOTOCOPIAS. Tenéis que presentar los originales para compulsar 
los documentos. 

Plazo: Del 6 al 17 de septiembre           Horario: De 9:15 a 13:45h con cita previa  

Teléfono: 971 19 05 47 

Número de 

adultos (14 

años o más) 

Número de menores 

(menos de 14 años)) 

Renta 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 28.470,96 € 

2 4 32.029,83 € 

3 1 27.284,67 € 

3 2 30.843,54 € 

3 3 34.402,41 € 
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