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AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR  CURS 2021-2022 

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d'Educació, 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 
2021-2022     
 

PROCEDIMENT: 
 
- Mitjançant ESBORRANY:  
(Per a les famílies que han sol·licitat l’ajuda el curs anterior) 
 

a) Si les dades són CORRECTES, haureu de signar l’esborrany que vos facilitarem al centre, i 
entregar-lo en secretaria. 
 
b) Si les dades NO SÓN CORRECTES, s’haurà de marcar en l’apartat G la circumstància que 
canvia i aportar la documentació justificativa. 
 

- Mitjançant NOVA SOL·LICITUD:  
 

 

 Els impresos es poden recollir en la secretaria del centre, en horari de 9.00h – 13.00h, o 
bé, descarregar-se en 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1245&version=amp  
 

 

- S’emplenarà l’annex I, adjuntant la següent DOCUMENTACIÓ  per duplicat: 
 

o Sol·licitud signada per pare i mare 
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, s’haurà de presentar: 

Fills/ filles de víctimes de violència de gènere Ordre de protecció a favor de la víctima 

Situació d’acolliment familiar Certificat del centre residencial  

Grau de discapacitat Tarjeta acreditativa amb el percentatge de 
discapacitat reconegut 

Família Monoparental Títol de Família Monoparental 

Família Nombrosa Títol de Família Nombrosa 

Pare o Mare Toxicòman, Alcohòlic o Reclús Certificat acreditatiu d’un metge especialista o 
del centre penitenciari. 

Persona refugiada Documentació del Ministeri de l’Interior 

Orfandat absoluta Llibre de família o Certificat del Registre Civil 

Situació de desocupació dels pares sense prestacions Consulta telemàtica al SEPE 

Qualsevol altra situació familiar al·legada Documentació acreditativa 
 
 

 
NOTA: 
L’apartat C i D està referit als pares o tutors; l’apartat E  als alumnes que sol·liciten l’ajuda 
 
 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins el 15 de juliol 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1245&version=amp

