
 
 
 
 

 
  
 
 

Estimades famílies, 
 
 
Us informem que ja es poden sol·licitar les Ajudes de menjador escolar per 
al curs 2022-2023. El centre tramita aquestes ajudes, però l'òrgan 
responsable d'aprovar  o rebutjar aquesta ajuda és la Conselleria d'Educació..  

Us adjuntem les indicacions, però per si voleu consultar més informació, 
podeu fer-ho ací: 

 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1245  

Qui pot sol·licitar-ho? 
Alumnes des de  3 anys d'infantil  fins a 4t de l'ESO,   matriculada/o en un 
centre educatiu degudament Autoritzat. 

 
Quant puc rebre? 

Fins a 4.25 euros per dia. Depenent dels  punts que m'atorgue  la 
baremació, segons condicions. 

Quan es pot sol·licitar? 

Des del dia de hui,  fins a: 

 Educació Infantil i Primària, fins al  6 de juliol 
 ESO, fins al 22 de juliol. 

Per a poder sol·licitar-la: 
- L'alumne ha d'estar  matriculat. 
- No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article  

13 de la  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Deure 

o o bé confirmar l'esborrany de la sol·licitud si ja se'ls va atorgar 
beca el curs passat, 

o o bé emplenar una nova sol·licitud. 



 
 
 
 
 
 

 
Si ja la van sol·licitar el passat curs 

escolar (Confirmar esborrany) 
Alumnat que en el curs 2021-2022 NO VA 

SOL·LICITAR l'ajuda  per al menjador 
escolar 

 
Recollir en porteria l'esborrany de sol·licitud d'ajuda, a 
partir del dijous 9 de juny de 8 a *14h i portar-ho signat fins 
al 30 de dj.n*io en el mateix horari (del 22 al 26 el centre 
romandrà tancat) 
Si voleu que siguen els vostres fills els qui ho recullen, poden 
anar a porteria i recollir-ho ells mateixos. 

 
 Si les persones sol·licitants de l'ajuda   estan 

conformes amb les dades facilitades, hauran de signar 
l'esborrany  i presentar-lo a la  Direcció i/o 
Administració del centre. En aquests casos, no 
caldrà  aportar cap documentació justificativa. 
(emplenar les 4 fulles) 

 
 Si les dades no són conformes es procedirà a 

assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G 
de l'esborrany , presentant est en el centre educatiu 
juntament amb  la documentació justificativa (portar 
2 còpies de la justificació) 

 
Tota la documentació ha de presentar-se per duplicat 

 
La sol·licitud d'ajuda  es realitzarà presentant l'annex  I, 
(https://www.gva.es/downloads/publicados/in/18598_bi.pdf) 
emplenat, i adjuntant la documentació 
acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el 
centre on estarà matriculat l'alumnat  durant el curs 2022- 
2023. Una vegada signada, han de portar-la al centre 
educatiu en el següent horari:  
Del 9 de juny a l'1 de juliol de 2022: de 8.15 a1 3h.  
(tancat per festes del 22 al 26 de juny) 
 
La sol·licitud hauran d'anar  acompanyades de la   següent 
documentació: 

 
– Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE de les  persones 
sol·licitants (pares, tutors o similars). 

 
– La documentació que siga necessària per a acreditar la 
composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles 
dades sociofamiliars que són presos en consideració per a la  
concessió. La documentació, com ja s'ha indicat, haurà de ser 
l'original i una còpia que serà compulsada pel  personal receptor. 



 
 
 
 
 
 

 
El centre educatiu ha de quedar-se amb les  2 còpies 
dirigides a l'Administració..   

La sol·licitud ha d'estar signada pel pare i/o la mare o el nou 
cònjuge o persona unida per una relació anàloga, o pels  tutors, 
sempre que convisquen amb l'alumne/a. 

 Per mitjà de   la signatura en l'imprés  de sol·licitud o de 
la  confirmació de l'esborrany,  autoritzen  la Conselleria 
competent en matèria d'educació a consultar per mitjans 
telemàtics a l'òrgan  competent en  la matèria corresponent. 

 
Una vegada emplenada i presentada la sol·licitud, les persones 
signants autoritzen la Conselleria competent en matèria 
d'educació  a la  inclusió de les seues dades personals, recollits 
al llarg del  procediment en un registre informatitzat, en els 
termes i les condicions que s'estableixen en la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord  
també amb el 
Decret 220/2014, del Consell, pel qual  s'aprova  el Reglament 
d'administració  electrònica de la  Comunitat Valenciana. 



 

 
 

Com justifique les condicions que indique al formulari? 
 

L'alumnat  que es trobe en situació d'acolliment  familiar o 
residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores. 

- Certificat expedit per la persona titular del 
centre residencial de protecció de menors 
dependent de la  Conselleria amb competències 
en matèria de protecció de menors o pels serveis 
territorials d'aquesta Conselleria, 

- O bé per mitjà de   la resolució administrativa o 
judicial per la qual  es formalitza l'acolliment 
familiar o residencial 

Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere Còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la  
víctima i/o algun dels  següents documents: 
- Sentència en què s'acorden  mesures de protecció a 
favor de la víctima que estiguen vigents durant la 
tramitació de l'ajuda..   
- La presentació de certificat acreditatiu d'atenció  
especialitzada per un organisme públic competent en 
matèria de violència sobre la dona, 
actualitzat a la data de presentació de l'ajuda..  

Les víctimes de terrorisme. Còpia compulsada de la  resolució corresponent del 
Ministeri de l'Interior. 



 

Membres computables: 
 

La persona o persones progenitores o representants legals. 
– L'alumne  o l'alumna. 
– Germans/germanes menors de 26 anys o majors d'aquesta  edat 
quan es tracte de persones amb diversitat funcional amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% que convisquen en el m i s m 
o domicili i sempre que  no perceben cap mena d'ingrés..  

- Llibre de família 

En cas de divorci o separació legal dels pares No es considerarà  membre computable el que  
no convisca amb la persona sol·licitant de l'ajuda..  

En el cas de custòdia compartida, es consideraran  membres de la.  
unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es 
trobe empadronat l'alumnat 

Resolució pels quals s'estableixen el règim de 
custòdia compartida i un certificat
 d'empadronament.  

 
Renda familiar: 

Consultada per l'Agència   Tributària. 

Circumstàncies sociofamiliars: 
 

Alumnat de centres d'acció educativa singular (CAUS) Secretaria del centre educatiu 
Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o 
tutors, sense percebre cap de les  dues prestacions o 
subsidis per aquest concepte 

Administració. 

Condició de persona refugiada Còpia compulsada de la documentació facilitada pel Ministeri 
de l'Interior 

Fill/a de  família monoparental 
A més de la justificació de la dreta, aportar:  
Certificat municipal de convivència o certificat d'empadronament 
col·lectiu. 

-Títol de família monoparental. 



 

 -Viduïtat: llibre de família i certificat de defunció d'algun dels 
cònjuges. 
-Separació o divorci: llibre de família i sentència judicial ferma 
de separació o divorci (o conveni regulador en el cas de parelles 
de fet ), on constarà acreditada l'obligació legal de pagar la pensió 
alimentària, i el règim de convivència de la  descendència. 
-Famílies de mare/pare soltera/o: llibre de família o certificació 
del Registre Civil. 

Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o 
reclusa en un 
centre penitenciari del pare o de la  mare o dels  
tutors (per una o diverses d'aquestes condicions) 

Certificat del director o directora del centre 
penitenciari o del certificat acreditatiu expedit per un metge o 
metgessa especialista. 

Família nombrosa de qualsevol categoria Títols de família nombrosa 
Diversitat funcional d'algun  membre de la  unitat 
familiar igual o superior al 33% 

Òrgan competent 

Orfe/a absolut/a Llibre de família o certificat del Registre Civil 
 

Llindars de Renda: 
Famílies de dos membres: 24.089,00 Famílies de tres membres: 32.697,00 
Famílies de quatre membres: 38.831,00 Famílies de cinc membres: 43.402,00 
Famílies de sis membres: 46.853,00 Famílies de set membres: 50.267,00 
Famílies de huit membres: 53.665,00  

 
RESOLUCIONS – RECLAMACIONS: 

En el mes de setembres eixiran les llistes provisionals amb els resultats. Des de la  publicació del llistat, hi ha un període de 10 
dies hàbils  per a presentar reclamacions. Estigueu tranquils perquè us avisarem quan  isquen. 
Una salutació. 


