CP Es Canyar - Manacor

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR – Curs Escolar 2020/21
Benvolgudes famílies,
Vos infomam que s’han convocat ajuts destinats a finançar part del cost del servei de
menjador escolar dels alumnes de Primària que siguin usuaris del menjador o tenguin una
plaça reservada al servei de menjador per al curs 2020-2021, en el casos que concorrin
determinades condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
A l’enllaç:
https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/
de la pàgina web de la Conselleria http://dgice.caib.es podreu consultar aquesta Resolució,
l’imprès de sol·licitud, el barem de puntuació i l’esquema de situacions que ajuda a valorar les
condicions sociofamiliars desfavorables.
Documentació i termini:
S’hauran de presentar els següents documents:
- Imprès de sol·licitud.
- DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguessin
16 o més anys en data 31 de desembre de 2019.
- Fotocòpia del Llibre de Família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat,
separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions
de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
- Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar.
- Autorització perquè la Conselleria pugui consultar els ingressos a l’AEAT de tots els membres
de la unitat familiar amb ingressos.
Per obtenir punts per criteris familiars:
- Fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació de monoparentalitat.
- Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa vigent el 31 de desembre de 2019.
- Certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques
de la malaltia o discapacitat en vigor.
- Documentació acreditativa d’infant en acolliment.
També es poden obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables.
Les sol·licituds es podran presentar a la Secretaria del centre fins el dia 21 d’octubre de 2020.
Pregam que telefoneu al centre (971 550840) per qualsevol consulta o per demanar
cita prèvia per entregar la sol·licitud.
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