Beques de menjador escolar curs 2019-20
La Conselleria ha publicat la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per a l’alumnat
d’Infantil i Primària.
Requisits per a poder ser beneficiari de l’ajuda:
 Estar escolaritzat en un centre docent a



2n cicle d’infantil, primària i ESO durant el
curs 2019/20
Ser usuari de menjador al curs 2019/20.
Tenir renda total familiar no superior a la taula d’AROPE de la Unió Europea per a
les Illes Balears (2018).
Nombre d’adults (>14 anys)
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Nombre de menors (<14 anys)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Renda familiar total
23.410,40€
28.812,80€
34.215,20€
32.414,40€
37.816,80€
43.219,20€
41.418,40€
46.820,80€
52.223,20€

Afegir 5.402,40€ per cada menor de 14 anys més, i 9.004,00€ per cada adult major de 14 anys més.
BENEFICIARIS DIRECTES:
 Alumnes en situació d’acolliment amb acreditació de director/a del centre d’acollida o òrgan
competent.
 Alumnes víctimes de violència de gènere, acreditar amb còpia compulsada de l’ordre de protecció a
favor de la víctima o sentencia condemnatòria.
 Alumnes amb condició de refugiats (ells o pares tutors).
BENEFICIARIS PER BAREM:
 Alumnes amb condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
 Alumnes amb condicions de desplaçament següents:
Fer ús del servei de transport durant el curs 2019/20 a centres amb jornada partida.
Alumnes escolaritzats fora del seu municipi si en aquest no s’imparteixen els seus estudis.
Es consideren membres de la unitat familiar:
L’alumne per al qual es sol·licita l’ajut, els pares/tutors o persones encarregades de la guarda del menor,
els germans menors d’edat, els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar, els
germans amb discapacitat física/psíquica amb grau igual o superior al 33% que convisquin al domicili
familiar, els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
En cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no
convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut.
Es considera membre computable la persona que tingui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor
legal beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet o de situació de fet
estable.
Càlcul de la renda total familiar:
Per determinar la renda dels membres computables cal sumar la base imposable general amb la
base imposable d’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2017 i
el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2017 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Càlcul del nombre d’unitats de consum del nucli familiar:
Per calcular les unitats de consum del nucli familiar s’han de tenir en compte tots els membres de la unitat
familiar.
El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum i la resta d’adults majors de 14
anys suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de 14 anys suposen 0,3 unitats de consum.
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Presentació de sol·licituds i documentació: del 3 al 19 de juny al centre on estudiarà el proper curs.
L’alumnat que encara no està matriculat podrà presentar la documentació juntament amb la
documentació de matrícula un cop s’hagi confirmat la plaça del 25 al 28 de juny.

HORARI DE SECRETARIA

Dilluns: de 09’15 a 09,45h.i dijous de 09,15 a 09’45
dimecres 5 i 12 de juny de 13’15 a 14’30h. dimecres 19 de juny de 13’15 a 13’45h.
divendres de 12.30 a 13.30h.
NOTA : Les fotocòpies han d’anar acompanyades dels documents originals.
Barem de puntuació:
1. Condicions econòmiques
Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal
2017. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre d’unitats de consum, se li
adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 1.000 euros: 15 punts
De 1.000,01 euros a 2.000 euros: 13 punts
De 2.000,01 euros a 3.000 euros: 11 punts
De 3.000,01 euros a 4.000 euros: 9 punts
De 4.000,01 euros a 5.000 euros: 7 punts
De 5.000,01 euros a 6.000 euros: 5 punts
De 6.000,01 euros a 7.000 euros: 4 punts
De 7.000,01 euros a 8.000 euros: 3 punts
De 8.000,01 euros a 9.000 euros: 2 punts
De 9.000,01 euros a 10.000 euros: 1 punt
Més de 10.000 euros: 0 punts
2. Dades familiars
Per cada infant en acolliment: 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33%):2 punts
Per família nombrosa general: 1 punt, especial: 2 punts.
Per família monoparental: 2 punts.
Per tenir dos o més infants escolaritzats en el mateix centre educatiu que facin ús del menjador: 1 punt.
3. En cas d’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.
Situació de desocupació (atur) d’un o més membres de la unitat familiar.
Quantia dels ajuts:
Beneficiaris directes: 70% del cost mitjà del menjador.
Per motius socioeconòmics:
Més de 10 punts: 70% del cost mitjà del menjador.
De 9 a 5 punts: 50% del cost mitjà del menjador.
De 4 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador.
Per motius de desplaçament:
De 15 a 7 punts: 50% del cost mitjà del menjador.
De 6 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador.

Per a evitar desplaçaments innecessaris podeu consultar-nos qualsevol dubte al telèfon 971670275
en horari de secretaria. Les sol·licituds es recolliran amb la resta de documentació.

