
 

 

Ajuts de menjador AMB Curs 2020/2021 

Us comuniquem que l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ha publicat les bases 
per a tramitar les beques de menjador per al curs 2020-2021. 

Termini únic de presentació de sol·licituds: del 15 de juny fins el dilluns 13 
de juliol de 2020. 

En aquest termini haurà de sol·licitar l’ajut tot l’alumnat que continua a l’escola el 
curs vinent  i l’alumnat que hagi fet la preinscripció a la nostra escola en primera 
opció.  

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR: 

1. Sol·licituds: 

1.1) Els alumnes que tenien concedit l’ajut, que ja eren al centre el curs passat i i 
NO han variat els membres de la unitat familiar: rebran per correu electrònic el full de 
sol·licitud (pdf) i hauran de: comprovar que conté totes les dades,  les 
signatures de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys a la 
casella que correspongui i retornar per correu electrònic a a8041568@xtec.cat. 

1.2)Els alumnes que ja eren al centre i han variat els membres: 

Han d’omplir el  model sol·licitud en blanc que trobareu adjunt i enviar per correu 
electrònic a a8041568@xtec.cat. 

1.3)Els alumnes nous o que no van fer la sol·licitud el curs passat a la nostra escola. 

Han d’omplir el model sol·licitud en blanc que trobareu adjunt per correu electrònic 
a a8041568@xtec.cat. 

1.4)Els alumnes nous que ja tenien germans sol·licitants al centre i NO han variat 
els membres de la unitat familiar:  han de descarregar el full de sol·licitud del germà/na 
i actualitzar (tatxar i escriure) dades del nou alumne. 

 

2. Documentació obligatòria: 

-De les sol·licituds noves o amb canvis amb els membres de la unitat familiar: Cal 
adjuntar la fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de tots els membres de la unitat familiar.  

-De les sol·licituds d’alumnes que ja eren al centre al curs passat i NO han variat els 
membres de la unitat familiar: només serà necessària la fotocòpia dels documents 
d’identitat que hagin variat.  



- Altres documents com els documents per ingressos no subjectes a IRPF, si és el cas 
Veure la convocatòria adjunta. 

3. Documentació complementària: veure el punt 2.2. de la convocatòria 
(document adjunt). 

 

Es prioritza l’enviament de sol·licituds per correu electrònic al compte de l’escola: 
a8041568@xtec.cat. 

Indicar a l‘assumpte: menjador– noms i cognoms de l’alumne/a. 

● S’ha d’adjuntar un sol arxiu que contingui la sol·licitud i tota la documentació 
ben clara i llegible. 

De manera excepcional, per als casos que no puguin fer la sol·licitud per correu 
electrònic, es podrà demanar cita prèvia per correu electrònic a: a8041568@xtec.cat. 

Adjuntem la convocatòria  i l’imprès de sol·licitud en blanc. 


