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a) Alumnat que en el curs 2019-2020 ja va sol·licitar l’ajuda per al menjador 

escolar: 

•  Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació 

ITACA Web Família,podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a 

visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran 

pregravades les dades. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb 

les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany al centre on 

estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar la 

documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és correcta, es 

procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de 

l’esborrany, i aquest es presentarà al centre educatiu juntament amb la 

documentació justificativa. 



• Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació 

informàtica ITACA Web Família podran sol·licitar al centre educatiu on l’alumnat 

estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on 

constaran pregravades les dades. El centre entregarà un esborrany per a cada 

alumne/a 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 al centre on estarà l’alumne o l’alumna matriculat durant 

el curs 2020-2021. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació 

justificativa. 

Si les dades d’algun alumne/a no són correctes, es procedirà a assenyalar la 

circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i aquestes presentarà al 

centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



b) Alumnat que en el curs 2019/2020 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador 

escolar: 

 La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat,i  adjuntant la 

documentació acreditativa que es requereix en aquesta  convocatòria en el centre 

on estarà matriculat l’alumnat durant el curs  2020/2021. Les sol·licituds hauran 

d’anar acompanyades de la  documentació següent: 

 – Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones  sol·licitants 

(pares, tutors o similars). 

 – La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga  necessària 

per a acreditar la composició de la unitat familiar, la  renda família i aquelles 

dades sociofamiliars que són preses en   consideració per a la concessió o, si 

és el cas, la baremació de la  sol·licitud. La documentació, com ja s’ha indicat, 

haurà de ser  l’original i una còpia que serà compulsada pel personal receptor. 

 En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga 

 escolaritzat en el curs 2020-2021 en un únic centre, es presentarà una  única 

sol·licitud. Si està escolaritzat en diversos centres, es presentarà  una sol·licitud per 

cada centre. 

 


