
Meliana,  a 3 de juliol de 2020

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l'alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el

proper curs 2020-21.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent

obligatòria la seus assistència al menjador i el pares, la mares i/o tutor/a legal haurà de signar la
justificació d’haver-la rebuda en finalitzar el curs. 

REQUISITS ECONÒMICS:    (referits a l’any 2019)
Sols  s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial  de menjador la  renda de les quals  no

supere els següents imports:

Famílies fins a 2 membres fins a 24.089 €
F. de 3 membres fins a 32.697 €
F. de 4 membres Fins a 38.831 €
F. de 5 membres fins a 43.402 €
F. de 6 membres fins a 46.853 €
F. de 7 membres fins a 50.267 €
F. de 8 membres fins a 53.665 €

A partir del nové membre, s’afegiran 3.391 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435

i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar .

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

• Alumnat que ja va presentar sol·licitud en el curs 2019-20 i que té accés a  Web família:
A  partir  del  4  de  juliol,  els  usuaris  podran  accedir  a  l’aplicació  Web  família  per  a  visualitzar  i
descarregar  el  seu  esborrany d’ajuda  per  a  cada  alumne/a  amb  les  dades  que  figuren  en
l'administració. Si s'està d'acord amb aquestes dades,  caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany
en secretaria,  preferiblement  per  correu  electrònic   46005375@gva.es .  NO CAL APORTAR CAP
ALTRA DOCUMENTACIÓ. L’alumnat amb custòdia compartida haurà de presentar l’esborrany signat
per ambdós progenitors. 

Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i
assenyalar  la  circumstància  que canvia  en  l’apartat  G,  presentant  aquest  en  el  centre  educatiu
juntament amb la documentació acreditativa. 

• Alumnat que ja va presentar sol·licitud en el  curs 2019-20 i  que NO té accés a Web
família:

A partir del 4 de juliol, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al
centre  un  esborrany,  que  si  és  correcte  hauran  de  signar.  NO  CAL  APORTAR  CAP  ALTRA
DOCUMENTACIÓ.  L’alumnat amb custòdia compartida  haurà de presentar  l’esborrany signat  per
ambdós progenitors. 

Si  alguna  de  les  dades  de  l’esborrany  no  és  correcta,  la  família  haurà  d’assenyalar  la
circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la
documentació acreditativa. 
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PER AL CURS 2020-2021
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• NOVES SOL·LICITUDS: 

Caldrà emplenar l’annex I que s’adjunta, i entregar-lo en secretaria juntament amb la documentació
acreditativa següent:

- Imprès de sol·licitud (annex I). 
- Fotocòpia del  DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i

alumnes si en té)
- Original i fotocòpia  del llibre de família de tots els membres que la formen.
- Qualsevol  documentació  oficial  necessària  per  justificar  circumstàncies  familiars

especials,  com  per  exemple:  carnet  de  família  nombrosa  en  vigor,  títol  de  família
monoparental  o  sentència  de  separació,  certificat  de  discapacitat,  etc.  Cal  aportar
ORIGINAL i FOTOCÒPIA.

- NO  cal  aportar  còpia  de  la  declaració  de  renda,  ja  què  la  Conselleria  d'Educació  ho
consultarà telemàticament. 

- NO cal aportar certificat d'estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria
d'Educació ho consultarà telemàticament. 

BENEFICIARIS DIRECTES:
-  Alumnat  que  es  trobe  en  acolliment  familiar  o  residencial,  així  com  l’alumnat  fill  de  famílies
acollidores.
- Els fills/es de víctimes de violència de gènere.
- Les víctimes de terrorisme.
- Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Per més informació podeu consultar la convocatòria al següent enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/03/pdf/2020_5089.pdf

Al següent enllaç teniu l’annex I: Sol·licitud menjador i transport curs 2020-2021

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?
id_proc=1245&id_page=&id_site=&id_caso=docs

PERÍODE D’ENVIAMENT D’ ESBORRANYS i LLIURAMENT DE NOVES SOL·LICITUDS A LA
SECRETARIA DEL CENTRE

Del 4 al  17 de juliol de  10 A 14 hores

correu electrònic:  46005375@gva.es
telèfon de contacte : 962566980
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