
Benvolgudes famílies,

Us informem que ja podeu sol·licitar l'Ajut de Menjador pel curs 2022/2023.

Igual que el curs passa, les sol·licituds es faran de forma telemàtica, a través del següent enllaç.

El termini per a demanar l'ajut menjador és del 16 de maig al 15 de juny i del 5 al 25 de setembre.
Us animem que sol·liciteu l’ajut en aquest primer període, del 16 al 15 de juny, per tal de tenir les
resolucions abans que comenci el curs vinent.

Les famílies que l’any passat van ser beneficiàries de l’ajut de menjador, aquest any rebreu un SMS
automàtic amb el número d’IDALU per tal que pugueu emplenar la sol·licitud pel curs 22-23, si no el
rebeu, podeu trucar a l’escola i us facilitem l’IDALU.

Les famílies que tingueu dificultats per emplenar la sol·licitud disposeu de suport des de diferents
canals:

● Presencialment a les oficines del Consorci i amb cita prèvia.
Seu del CEB (C/ Roger de Llúria, 3)
OME Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2)
OME Nou Barris (C/ Nil, 27, baixos)
OME Sant Andreu (C/ Sant Adrià, 20)

● Per reservar cita prèvia:
A la pàgina web del Consorci: https://citaprevia.gestorn.com/ceb/#nbb
Centraleta del CEB: 93 551 10 00 • 012

● A la pàgina web del Consorci: www.edubcn.cat
● A la mateixa secretaria de l’escola.

Un cop les famílies tingueu la sol·licitud impresa i signada, l'haureu de portar a l’escola,
juntament amb la documentació (en aquells casos que sigui necessària), si no porteu la
sol·licitud impresa i signada a l’escola, l’ajut quedarà anul·lat.

C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81

https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/
https://citaprevia.gestorn.com/ceb/#nbb
http://www.edubcn.cat


Cal adjuntar documentació en els següents casos:

● resolució d'acolliment,
● valoració social dels serveis socials de fora de Barcelona,
● bases de cotització de l'any 2022 de les treballadores de la llar
● documentació justificativa d'altres ingressos que no estiguin recollits a la sol·licitud i que no es

puguin comprovar d'ofici.

En el següent enllaç trobareu tota la informació: Ajuts Menjador Escolar Consorci d'Educació de
Barcelona

Qualsevol dubte podeu trucar a l'escola, com sempre restem a la vostra disposició!

Moltes gràcies!

Equip Directiu.

Barcelona, 16 de maig del 2022.
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