
CIRCULAR NÚM. 29

Santa Eugènia, 17 de juny de 2022

Benvolgudes famílies,

Vos informam que s’han publicat al BOIB núm. 78 , del 16 de juny la resolució del conseller d’Educació
i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de
menjador durant el curs escolar 2022-2023. En aquest manual hi trobareu la informació corresponent a
requisits, calendari, baremació, etc.

Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenien
setze anys o més el dia 31 de desembre de 2021.

b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o
divorci, s'ha d'adjuntar la sentència judicial que declari aquesta situació.

c) Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el
punt sisè d'aquesta convocatòria.

A més, segons el cas concret, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Per obtenir punts per renda, cal emplenar l'apartat corresponent de la sol·licitud d'autorització
a la Conselleria d'Educació perquè pugui obtenir el certificat d'ingressos de l'Agència Tributària
de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l'efecte de consulta.

b) Per obtenir punts per criteri familiar:
- Per família nombrosa: s'ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la

documentació acreditativa a l'efecte.
- Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s'ha

de presentar el certificat expedit per l'organisme oficial que ho acredita.
- Per infant en acolliment: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de l'acolliment.
- Per família monoparental: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

c) Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre requerirà la
documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada.

d) En el cas dels beneficiaris directes, s'ha d'aportar la documentació corresponent que certifiqui
la situació. (veure resolució)

Salutacions cordials,

La direcció.

https://drive.google.com/file/d/1Vk0ii0cv9cUgT1i_7QVEx1BneBU6gJCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aRNiTT2-ZSfGevILCYwwYuJGO_UjlI1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yloINn3QXnx8zKbrxT50-j6VAtLiahqr/view?usp=sharing

