
 

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR PER A INFANTIL, PRIMÀRIA I E.S.O.

 RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca 
la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats 
per al curs escolar 2019-2020. 

 

PROCEDIMENT: 
 

 Els impresos es poden recollir en la secretaria del centre, 
bé, descarregar-se en: https://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/14/pdf/2019_6091.pdf

 
 En cas d’haver presentat la sol·licitud en una convocatòria anterior:

 

a) S’haurà de recollir en secretaria, 
formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan 
conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar
secretaria, sense aportar cap d

 

b) Si les dades no són correctes, 
l’apartat G de l’esborrany

 

c) En cas que algun alumne /a 
nova sol·licitud només per a l’
documentació acreditativa.

 
 En cas de no haver sol·licit

 

- S’emplenarà l’annex I, adjuntant la 
 

o Sol·licitud signada per pa
o Fotocòpia del NIF/NIE de les persones sol·licitants (pares o tutors)
o Fotocòpia del NIF de l’alumne/a si disposa del document
o Fotocòpia del llibre de família
o Si es marca alguna situació sociofamiliar de l’apartat F

Situació d’acolliment familiar
Fills/ filles de víctimes de violència de gènere
Situació de desocupació dels pares sense prestacions

Persona refugiada 
Família Monoparental
Pare o Mare Toxicòman, Alcohòlic o Reclús

Família Nombrosa 
Diversitat funcional (alumne o familiars)
Orfandat absoluta 

 
NOTA: 
L’apartat C i D està referit als pares o tutors;
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 

Infantil i Primària: fins el 3 de juliol

  

CENTRE PRIVAT-CONCERTAT 
Titular: PAYDO SUECANA 
C.I.F: B-46064200 
Codi Conselleria: 46008111 
 

 
C/ Humanista Luis Vives, 6
C.P. 46410 

 
www.luisvivessueca.com 
  

luisvives.vlc@hotmail.com
secretarialuisvives@luisvivessueca.com
 

UDES DE MENJADOR ESCOLAR PER A INFANTIL, PRIMÀRIA I E.S.O. CURS 2019

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca 
la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats 

es poden recollir en la secretaria del centre, en horari de 9.00h 
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/14/pdf/2019_6091.pdf

En cas d’haver presentat la sol·licitud en una convocatòria anterior: 

S’haurà de recollir en secretaria, un esborrany per a cada alumne o alumna, encara que 
formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan 
conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar
secretaria, sense aportar cap documentació. 

Si les dades no són correctes, s’haurà d’assenyalar la circumstància que canvia a 
l’apartat G de l’esborrany i adjuntar la documentació justificativa. 

En cas que algun alumne /a no estiga inclòs en l’esborrany, s’haurà de presentar una 
sol·licitud només per a l’alumne indicat, emplenant l’annex

documentació acreditativa. 

sol·licitat l’ajuda anteriorment: 

adjuntant la següent DOCUMENTACIÓ  per duplicat

Sol·licitud signada per pare i mare 
Fotocòpia del NIF/NIE de les persones sol·licitants (pares o tutors) 
Fotocòpia del NIF de l’alumne/a si disposa del document 
Fotocòpia del llibre de família 

situació sociofamiliar de l’apartat F, s’haurà de presentar:

d’acolliment familiar Certificat del centre residencial 
Fills/ filles de víctimes de violència de gènere Ordre de protecció a favor de la víctima
Situació de desocupació dels pares sense prestacions Consulta telemàtica al SEPE

Documentació del Ministeri de l’Interior
Família Monoparental Títol de Família Monoparental
Pare o Mare Toxicòman, Alcohòlic o Reclús Certificat acreditatiu d’un metge especialista o 

del centre penitenciari.
Títol de Família Nombrosa

iversitat funcional (alumne o familiars) Targeta acreditativa
Llibre de família o Certificat del Registre Civil

t als pares o tutors; l’apartat E  als alumnes que sol·liciten l’ajuda

 

fins el 3 de juliol    /    Secundària: fins el 26 de juliol

C/ Humanista Luis Vives, 6 
C.P. 46410 - Sueca - València 

luisvives.vlc@hotmail.com 
secretarialuisvives@luisvivessueca.com 

CURS 2019-2020 

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca 
la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats 

horari de 9.00h – 13.00h, o 
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/14/pdf/2019_6091.pdf 

un esborrany per a cada alumne o alumna, encara que 
formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan 
conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo a 

s’haurà d’assenyalar la circumstància que canvia a 

, s’haurà de presentar una 
annexI i adjuntar la 

per duplicat: 

haurà de presentar: 

Certificat del centre residencial  
Ordre de protecció a favor de la víctima 
Consulta telemàtica al SEPE 

Documentació del Ministeri de l’Interior 
Títol de Família Monoparental 
Certificat acreditatiu d’un metge especialista o 
del centre penitenciari. 
Títol de Família Nombrosa 
Targeta acreditativa 
Llibre de família o Certificat del Registre Civil 

als alumnes que sol·liciten l’ajuda 

fins el 26 de juliol 


