
  

 

 

 

 

 

La Conselleria d’Educació i Universitat ha consolidat la dotació dels ajuts de 

menjador del proper curs 2017/18  

Novetats del curs 2017/18: 

S’han modificat la puntuació del barem per 

punts. S’han creat major nombre de trams.

S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda.

Els ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que 

cursen estudis fora del seu municipi o alumn

la conselleria en centres que fan horari partit.

Dates per sol·licitar els ajuts: del 5 de juny

 

Requisits dels beneficiaris 

 

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el 

sol·licituds s’han de complir els requisits següents:

 

a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle 

d’educació infantil, a 

educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2017

b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2017

c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a par

AROPE de la Unió 

 

Nombre d’adults (majors de 14 anys) Nombre de menors (menors de 14 anys) Renda familiar total

 

ADULTS 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

 

Beneficiaris: 

Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits 

següents: 

 

A. Beneficiaris directes: 

- Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del 

centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

- Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la 

còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència de

condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares 

CIRCULAR INFORMATIVA 

AJUTS DE MENJADOR 

La Conselleria d’Educació i Universitat ha consolidat la dotació dels ajuts de 

S’han modificat la puntuació del barem per renda. Ara es pot arribar fins a 15 

punts. S’han creat major nombre de trams. 

S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. 

Els ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que 

cursen estudis fora del seu municipi o alumnes que usen transport escolar de 

la conselleria en centres que fan horari partit. 

juny al 23 de juny.  

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació d

els requisits següents: 

. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle 

ació secundària durant el curs escolar 2017-2018. 

. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2017

. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a par

Nombre d’adults (majors de 14 anys) Nombre de menors (menors de 14 anys) Renda familiar total

MENORS DE 14 

ANYS 

RENDA FAMILIAR 

TOTAL 

1 20.828,34 € 

2 25.634,88 € 

3 30.441,42 € 

1 28.839,24 € 

2 33.645,78 € 

3 38.452,32 € 

1 36.850,14 € 

2 41.656,68 € 

3 46.463,22 € 

Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits 

Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del 

d’acolliment o de l’òrgan competent. 

Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la 

compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència de

constitutius de violència de gènere. 

Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors). 

 

termini extraordinari de presentació de 

. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle 

. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2017-2018. 

. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe 

Nombre d’adults (majors de 14 anys) Nombre de menors (menors de 14 anys) Renda familiar total 

Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits 

director o directora del 

Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una 

compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva 



  

 

 

 

 

 

B. Beneficiaris per barem: 

-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, 

que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció 

- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents,

disponibilitat pressupostaria: 

- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017

jornada partida. 

- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està 

cursant. 

 

Membres de la unitat familiar 

 

1. Són membres de la unitat familiar: 

a. L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.

b. Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c. Els germans menors d’edat. 

d. Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o 

psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.

f. Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

 

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui 

amb la persona beneficiària 

de l’ajut. 

 

3. Es considera membre computable la persona que 

legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord

la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles 

fet estable. 

 

Documentació a presentar. 

 

 Obligatòria: 

1. DNI de tots els membres de la unitat familiar.

2. Fotocòpia del llibre de familia. 

3. Certificat de convivència en cas de parelles de fet (certificat d’empadronament conjunt).

 

 

Segons cas concret: 

1. Per obtenir punts de renda, cal emplenar l’apartat de la sol·licitud 

fiscals” amb tots els membres amb 

2. Per punts per criteri familiar: 

• Per família nombrosa: fotocòpia del llibre de 

• Per membres de la unitat familiar amb discapacitat: fotocòpia del certificat expedit per l’IBAS.

• Per infant en acolliment: fotocòpia de la documentació 

• Per família monoparental: fotocòpia de la documentació acreditativa.

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

AJUTS DE MENJADOR 

Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris 

recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostà

Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents,

Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017-2018 en aquells centres on se segueix una 

Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està 

a. L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut. 

persones encarregades de la guarda del menor. 

d. Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar. 

e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o 

superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar. 

f. Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar. 

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui 

3. Es considera membre computable la persona que mantingui una relació afectiva amb el progenitor o el 

presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord

de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre

DNI de tots els membres de la unitat familiar. 

Certificat de convivència en cas de parelles de fet (certificat d’empadronament conjunt).

Per obtenir punts de renda, cal emplenar l’apartat de la sol·licitud “autorització per obtenir les dades 

amb tots els membres amb ingressos. 

nombrosa: fotocòpia del llibre de família nombrosa. 

Per membres de la unitat familiar amb discapacitat: fotocòpia del certificat expedit per l’IBAS.

Per infant en acolliment: fotocòpia de la documentació acreditativa. 

monoparental: fotocòpia de la documentació acreditativa. 

Campos, 6 de juny de 2017

 

d’acord amb els criteris 

de la disponibilitat pressupostària. 

Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la 

ntres on se segueix una 

Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està 

e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o 

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui 

una relació afectiva amb el progenitor o el tutor 

presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb 

BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de 

Certificat de convivència en cas de parelles de fet (certificat d’empadronament conjunt). 

“autorització per obtenir les dades 

Per membres de la unitat familiar amb discapacitat: fotocòpia del certificat expedit per l’IBAS. 

Campos, 6 de juny de 2017 

 

La  secretaria 


