MENJADOR ESCOLAR CURS 19/20
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
DEL 3 AL 6 DE SETEMBRE DE 2019
CRITERIS PER A L’ADMISSIÓ D’ALUMNES AL SERVEI DE MENJADOR:
1.-Tindran preferència en primer lloc l’alumnat que ha sol·licitat el servei tots els dies
de la setmana i en segon lloc el que ho ha demanat alguns dies.
2.- Els criteris per a l’admissió de l’alumnat seran els següents:
a.- Alumnat empadronat fora del poble.
b.- Alumnat amb necessitats socioeconòmiques.
c.- Si hi ha més de 36 sol·licituds, es baremaran les noves demandes i tots els que demanin alguns dies a la setmana:
- Alumnat que els cursos passats va utilitzar el servei i els germans que comencen (2 punts per cada any d’ús del servei).
- Alumnat que justifiqui que el seu pare i mare fan feina i que el seu horari laboral és incompatible amb el de l’alumne/a a l’hora de
dinar. ( 4 punts si tots dos fan feina.)
- Alumnat segons la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2018. Es dividiran
tots els ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar.
• Renda anual familiar per càpita inferior o igual al salari mínim 3 punts
• Renda anual familiar per càpita superior al salari mínim, i inferior o igual al doble del salari mínim 2 punts
• Renda anual familiar per càpita superior al doble, i inferior o igual al triple del salari mínim 1 punt
- Pertinença a família nombrosa
• Família nombrosa especial 2 punts
• Família nombrosa general 1 punt
- Alumnat que demana el curs complet 2 punts

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR(Només per a les noves sol·licituds i els que demanen algun dia a la setmana):
a.- Certificat d’empadronament de l’alumnat que viu fora del poble
b.- Certificat de la direcció de l’escola o bé dels serveis d’assistència social per alumnat amb una situació socioeconòmica greument
desfavorida.
c.- Els treballadors hauran de presentar un certificat de l’empresa on s’especifiqui el seu horari laboral i els treballadors autònoms una
fotocòpia de la seva assegurança.
d.- Declaració d’Hisenda de la unitat familiar de l’any 2018. Els pares i mares que no hagin presentat declaració han de presentar certificat
d’Hisenda indicant que els seus ingressos no arriben al mínim.
e.- Títol oficial de família nombrosa

