
 

 

 
 

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 
 

CURS 2021-2022 

 
 
 
 

 
DATES PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DELS AJUTS (annex 2) amb tota la documentació 

necessària emplenada i signada AL CORREU beques@immaculadapm.com DEL 6 AL 17 DE SETEMBRE, 
 la podeu descarregar de la pàgina web del centre www.immaculadapm.com o a l’enllaç següent: 
https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/ 
Per a més informació consultar el BOIB núm. 105 de dia 7 d’agost de 2021 
 
Requisits dels beneficiaris: 

· Estar escolaritzat a un centre concertat durant el curs 2021/2022. 
· Ser usuari del servei del menjador durant el curs 2021/2022. 
· Tipus de beneficiaris: 

Beneficiaris directes: 
-Alumnes en situació d’acolliment acreditat mitjançant certificat del centre d’acolliment o de 
l’òrgan competent. 
-Alumnes víctima de violència de gènere acreditat amb la corresponent documentació. 
-Alumnes refugiats (o els seus pares/tutors). 

Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les següents categories):. 
-Alumnes amb condicions de desplaçament escolaritzats fora del seu municipi perquè no 
s’imparteixin els estudis que estan cursant. 
-Alumnes amb condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables 
-Els beneficiaris han de complir el requisit de tenir una renda total familiar no superior al que 
determina aquesta taula de l’any 2020: 

 
Nombre 
d’adults 
(majors 
14 anys) 

Nombre 
de 
menors 
(menors 
14 anys) 

Renda familiar total 

1 1 15.421,77€ 
1 2 18.980,64€ 
1 3 22.539,51€ 
2 1 21.353,22€ 
2 2 24.912,09€ 
2 3 28.470,96€ 
2 4 32.029,83€ 
3 1 27.284,67€ 
3 2 30.843,54€ 
3 3 34.402,41€ 

 
 

Documentació a presentar a part de la sol·licitud (annex 2): 
  

1. DNI de tots els membres de la unitat familiar. 
2. Fotocòpia del llibre de família. 
3. Certificat de convivència  (certificat d’empadronament per domicili). 
4. En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la documentació que ho justifiqui. 
5. Documentació de circumstàncies familiars especifiques (família nombrossa, monoparental, 

incompatibilitat horari laboral, problemes de salut, informe serveis socials, sentència guarda i custòdia...) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

AYUDAS INDIVIDUALIZADOS DE COMEDOR 
 

CURSO 2021/2022 

 
 
 
 

 
 
FECHAS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA AYUDA (anexo 2) con toda la documentación 

necesaria rellenada y firmada AL CORREO beques@immaculadapm.com DEL 6 AL 17 DE SEPTiEMBRE,  
se podrá descargar de la pàgina web del centro www.immaculadapm.com o en el siguiente enlace  

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/  
Per a més informació consultar el BOIB núm. 105 de dia 7 de agost  de 2021. 

 
Requisitos de los beneficiarios: 

· Estar escolarizado en un centre concertado durante el curso  2021/2022. 
· Ser usuario del Servicio  de comedor  durante el curs 2021/2022. 
· Tipos de beneficiarios: 

 
Beneficiarios directos: 

-Alumnos en situación de acogida acreditado mediante un certificado del centro o el órgano 
competente. 
-Alumnos víctimas de violencia de género acreditando  la correspondiente documentación. 
-Alumnos refugiados (o sus padres/tutores). 
 

Beneficiarios per baremo: 
-Alumnos con condiciones de desplazamiento escolarizados fuera de su municipio porque no 
se imparten los estudiós cursados. 
-Alumnos amb condiciones económicas  o sociofamiliares desfavorables 
-Los  beneficiarios han de cumplir el requisito  de tener una renta total familiar no superior a la 
que determina esta tabla durante el año  2020: 

 
Números 
de 
adultos 
(mayores 
14 años) 

Número 
de 
menores 
(menores 
14 años) 

Renta familiar total 

1 1 15.421,77€ 
1 2 18.980,64€ 
1 3 22.539,51€ 
2 1 21.353,22€ 
2 2 24.912,09€ 
2 3 28.470,96€ 
2 4 32.029,83€ 
3 1 27.284,67€ 
3 2 30.843,54€ 
3 3 34.402,41€ 

 
 

Documentación a presentar a parte de la solicitud (anexo 2): 
  

-DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 
-Fotocopia libro de familia. 
-Certificado de convivencia  (certificado de empadronamiento per domicilio). 
-En el caso de alumnos  víctimes de violencia de género, la documentació que lo justifique. 
-Documentación de circunstancias familiares especificas (familia numerosa, monoparental, 
incompatibilidad horario laboral, problemas de salud, informe servicios sociales, sèntencia guarda y 
custodia...) 

 


