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BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT 2018/2019
BECAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE 2018/2019
CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS / CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES
Consulteu a la normativa com justificar-acreditar cada punt.
Consultad en la normativa cómo justificar-acreditar cada punto.

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES)
Alumnado de centros de acción educativa singular (CAES)

PUNTUACIÓ

Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre
cap de les dues prestacions o subsidis per aquest concepte.
Situación de desocupación o paro del padre y de la madre y/o tutores, sin
percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios por este concepto

1 punt

Condición de persona refugiada.
Condició de persona refugiada

1 punt

Fill o filla de famílies monoparentals.
Hijo/a de familias monoparentales.

1 punt

Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari
del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d’aquestes condicions).
Condición de persona toxicómana, alcohólica o reclusa en un centro penitenciario
del padre o de la madre o de los tutores (por una o diversas de estas condiciones).

1 punt

Família nombrosa de qualsevol categoria.
Familia numerosa de cualquier categoría

1 punt

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 %.
Diversidad funcional de algún miembro de la unidad familiar igual o superior al
33 %.

1 punt

Orfe o òrfena absolut.
Huérfano/a absoluto/a.

2 punts

L’equip directiu.
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Llindars de renda
L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 5.1a podrà participar
en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda de la unitat
familiar durant l’any 2017 no supere els imports següents:
✔ Famílies de dos membres: 24.089,00
✔ Famílies de tres membres: 32.697,00
✔ Famílies de quatre membres: 38.831,00
✔ Famílies de cinc membres: 43.402,00
✔ Famílies de sis membres: 46.853,00
✔ Famílies de set membres: 50.267,00
✔ Famílies de huit membres: 53.665,00

Membres computables de la unitat familiar
Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar:
– La persona o persones progenitores o representants legals.
– L’alumne o l’alumna.
– Germans o germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones
amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que convisquen
en aquest domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés.

Barem aplicable
Renda per capita

Punts

Renda per capita

Punts

Fins a 393

20

De 4.323,01 a 4.716

9

De 393,01 a 786

19

De 4.716,01 a 5.109

8

De 786,01 a 1.179

18

De 5.109,01 a 5.502

7

De 1.179,01 a 1.572

17

De 5.502,01 a 5.895

6

De 1.572,01 a 1.965

16

De 5.895,01 a 6.288

5

De 1.965,01 a 2.358

15

De 6.288,01 a 6.681

4

De 2.358,01 a 2.751

14

De 6.681,01 a 7.074

3

De 2.751,01 a 3.144

13

De 7.074,01 a 7.467

2

De 3.144,01 a 3.537

12

Més de 7.467

1

De 3.537,01 a 3.930

11

De 3.930,01 a 4.323

10

