SOL·LICITUD D’AJUDES DE MENJADOR 2011-2012
CEIP:

POBLACIÓ:

Els Centres Concertas no tenen dret a beca menjador, a excepció dels alumnes escolaritzats d’ofici: Es
requereix informe d’escolarització o del centre docent que així ho justifiqui.

TIPUS D’AJUDA QUE SOL·lICITA
Beca de menjador per motius socio-econòmics
Beca de menjador per motiu de transport

DADES DEL SOL·LICITANT

(pare, mare o tutor/a legal)

Nom:
Nif:

2n cg

1r cg

Tlf:

Data naixement:
Municipi:

Adreça:

CP:

DADES DE L’ALUMNE/S BENEFICIARI/S alumnes per als quals sol·licitau la beca
Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

MEMBRES FAMILIARS: Pare/ mare/ tutors/ germans menors d’edat
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En aquesta relació s’han d’incloure també els beneficiaris de la beca.

Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu

ALTRES MEMBRES FAMILIARS:
S’ha de presentar el corresponent certificat de convivència o empadronament al mateix domicili.
Els fills majors d’edat que convisquin en el domicili familiar i tenguin una edat inferior als 25 anys
o superior en cas de discapacitats físics o psíquics en un grau igual o superior al 33 %.




Els ascendents familiars majors de 65 anys que convisquin al domicili familiar.

La persona que mantengui una relació afectiva, bé en condició de matrimoni o parella de fet o
situació de fet estable.


Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
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DNI/ NIF o NIE de tots els membres familiars que tinguessin 16 o més anys en data de 31 de
desembre de 2011.

Per motius econòmics

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació requerida)

1) Certificat d’ingressos de l’AEAT
Pare
Mare
Tutor
Altres membres familiars
2) Sentència Judicial de la separació o divorci
3) Conveni regulador de la separació o divorci
4) Certificat de convivència o empadronament d’altres membres de la unitat familiar
5) Certificat d’empadronament del beneficiari de la beca menjador
si la demana per motius de transports
6) Còpia del document de l’escolarització d’ofici a un centre concertat
7) Autorització de la consulta del certificat d’ingressos de la unitat familiar any 2011
8) Altra documentació
-

Per motius familiars

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació o es compleixi el requisit )

- Per família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa o altra que ho acrediti.
- Per membres de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica: certificat de l’IBAS
- 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 monoparentalitat.
- Per dos o més infants del nucli familiar que facin ús del menjador escolar

Pàg. 3 de 5

Per motius sociofamiliars:


Informe de Serveis Socials



Altres documents que acreditin alguna causa relacionada en l’annex II de la Resolució (indicau-los)

Altres al·legacions o aclariments

Data.

Signatura.

Segell del Centre.
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ANNEX 2
Esquema orientatiu de situacions que ajuda a valorar les condicions sociofamiliars desfavorables
(apartat 3 de l’annex I)
1. Desatenció/maltractament: màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt
-

Maltractament físic, psíquic o emocional.
Violència domèstica.
Negligència física (en l’alimentació, higiene, organització familiar…) i psíquica
(ignorància, rebuig…).
Abús o explotació sexual o laboral.
Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives…).
Problemes de salut provocats.
Impossibilitat del compliment de les obligacions dels pares/tutors (per causa de mort,
presó o incapacitat d’aquests).

2. Risc: màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt
2.1. Característiques familiars
- Estructura familiar
- Relacions familiars
- Context socioeducatiu (aïllament, dèficits…)
- Competència per a l’educació i criança dels fills
- Salut física o psíquica dels pares
2.2. Salut física i psicosocial dels infants
3. Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare, el tutor o la tutora: màxim
atorgat en aquest apartat, 1 punt
-

Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu
Problemàtica de salut que impedeixi l’atenció dels fills, per problemes crònics, físics o
psíquics, de la mare, el pare, el tutor o la tutora o altres membres de la unitat familiar, els
quals poden ser causa d’indisponibilitat.

Pàg. 5 de 5

