
 

 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
 
1. L’objecte d’aquesta compensació és atendre situacions de necessitat social en 
matèria d'alimentació per a alumnat amb necessitats econòmiques i socials 
sobrevingudes per motiu de la COVID-19 que no han rebut ajuda en el marc de la 
convocatòria de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 29 
de setembre de 2020. 
 
2. Es pretén realitzar un nou finançament del cost  del servei de menjador escolar a les 
unitats familiars dels alumnes que, durant el curs 2020-2021, cursen estudis a segon 
cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària en centres docents 
no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, 
sostinguts amb fons públics. 
 
3.- Els requisits per ser beneficiaris són: 
 

1. Alumnat que no ha estat beneficiari a la convocatòria anterior.  
2. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin els  procedents únicament dels 

següents supòsits:  
 a.- ser beneficiaris de la prestació laboral extraordinària per cessament  de 
l’activitat laboral dels treballadors autònoms. 

 b.- perceben prestació per Expedient de Regulació temporal d’ocupació                                                                        
(ERTO). 
c.- perceben prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització 

 de campanya. 
 d.- per ser beneficiaris del subsidi de desocupació (Atur).  

 e.- per ser beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social       garantida 
i altres similars existents en el moment de la valoració. 

 f.- no tenir cap tipus de prestació. 
 
4.- Encara que un alumne actualment no sigui usuari del menjador, si es té 
coneixement que la família es troba en alguna de les situacions exposades al punt 3, 
es podrà proposar aquest per a que rebi l’ajut. Davant aquesta situació cal tenir en 
compte que: 
 
 
 

a. Els centres que tenen el servei de menjador actiu, la quantia es destinarà a 
pagar a l’empresa el dies en que l’alumne assisteix al servei.  
 
b. En  casos excepcionals que els centres no tenguin servei de menjador, 
també podran sol·licitar l’ajut per a l’alumnat, i en el cas que li sigui concedit 
l’ajut, es procedirà a realitzar un ingrés al compte de la família.  
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5.- Una vegada que el centre educatiu tengui coneixement de les famílies amb 
necessitat d’ajuda, ho tramitarà mitjançant el GestIB seguint el procediment habilitat. 
En aquest cas s’ha de seleccionar “gestió d’estat del procés del curs” i dins l’apartat 
“procés”, heu de seleccionar “Ajudes menjador sobrevingudes”. Aquest tràmit restarà 
habilitat des del 24 de febrer fins el 9 de març. Se vos enviarà un manual orientatiu 
per introduir les sol·licituds. 
 
6. Quan s’atorgui l’ajuda, aquesta es tramitarà com a despesa de centre, i aquest 
haurà de justificar la distribució dels fons registrant els ingressos i les despeses 
d’acord  a les indicacions annexes que rebreu a través de correu del GestIB.  
 
7. En el cas que es disposi de documentació lliurada en el termini de la Resolució del 
29 de setembre, no cal tornar a presentar-la, ni tampoc aquella de la qual ja disposa el 
centre. 
 
8. S’estableix un barem per a la quantia de l’ajuda, en funció de:  
 
I.  Situació laboral transitòria (puntuació no acumulable, elegir un dels supòsits) 
 

a. Prestacions extraordinàries COVID o subsidi, o beneficiaris de rendes mínimes 
d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la 
valoració 

 

Nombre de menors al 
seu càrrec (menys de 14 
anys) 

menys de 6 mesos més de 6 mesos 

1 5 punts 10 punts 

2 7 punts  12 punts 

3+ 9 punts 14 punts 

 
 

b. Sense prestació econòmica per part de cap dels  membres de la unitat familiar 
(14 punts). 

 
II. Circumstàncies familiars  
  

Circumstància Puntuació 

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 

Per família nombrosa especial 2 punts 

Per família monoparental 2 punts 

 
III.- Condicions sociofamiliars desfavorables 
  
Els centres educatius  valoraran les necessitats sociofamiliars desfavorables 
sobrevingudes amb els mateixos criteris que en el seu moment es varen aprovar al 
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Consell Escolar o a la Comissió  per a la convocatòria de les ajudes de menjador, 
sense necessitat de convocar-lo novament. Cal esmentar que per a l’obtenció 
d’informació és important la participació dels membres dels serveis d’orientació o 
l’Educador Social -als centres que en disposin- i assegurar la confidencialitat de les 
dades dels alumnes i de les famílies.  
 

a. Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):  
 
⎯  Maltractament físic, psíquic o emocional 
⎯  Violència domèstica 
⎯  Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i 

psíquica (ignorància, rebuig, etc.) 
⎯  Abús o explotació sexual o laboral 
⎯  Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.) 
⎯  Problemes de salut provocats 
⎯  Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa 

de mort, presó o incapacitat d’aquests) 
 

b. Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt): 
 
⎯  Característiques familiars: 

● Estructura familiar 
● Relacions familiars 
● Context socioeducatiu (aïllament, dèficits, etc.) 
● Competència per a l’educació i criança dels fills 
● Salut física o psíquica dels pares  

 
⎯  Salut física i psicosocial dels infants 

 
c. Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors 

(màxim atorgat en aquest apartat, 2 punts): 
 
⎯  Incompatibilitat amb l’horari formatiu 
⎯  Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills (per problemes crònics, 

físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat 
familiar que puguin ser causa d’indisponibilitat 

 
d. Si disposa d’un informe dels serveis socials corresponents que aconselli 

facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador arran de les 
circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació 
directa de 4 punts en aquest apartat. 

 
9. La quantia dels ajuts assignats a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de 
beneficiari dependrà del nombre de sol·licituds totals i de la puntuació obtinguda 
d’acord amb el barem del punt anterior. En cap cas la quantia de l’ajut no pot ser 
superior al cost del servei de menjador. 

 
10. En cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin les classes i/o el 
servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia concedida al compte bancari 
facilitat per la família. 
 


