
 

 

INFORME VALORACIÓ SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL dels serveis socials de referència de 
l’alumne resident fora de la comarca del Vallès Oriental 

AJUTS DE MENJADOR CURS 2020-2021 
 
Aquest informe s’ha de complimentar per part dels serveis socials i enviar  telemàticament junt amb 
la documentació acreditativa i el model de sol·licitud degudament omplert al municipi del Vallès 
Oriental on es troba ubicat el centre educatiu d’escolarització de l’alumne  

 

 

 

 

 

Serveis Socials emissors de l’informe 

Nom professional de 
referència 

 

Perfil professional   

Municipi  

Dades de l’alumne/a beneficiari de l’ajut de menjador  

Nom i cognoms de l’alumne  

NIF/ NIE  

Curs  

IDALU (obligatori)  

Dades del centre/s escolar/s  

Nom del centre/s escolar/s  

Municipi/s  

DESCRICPIÓ DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR (omplir) 

 
 

Dades específiques de la unitat familiar  (marcar amb una x) 

Família nombrosa general 1,5 punts  

Família nombrosa especial 3 punts  

Família monoparental general 1,5 punts  

Família monoparental especial 3 punts   

Infants en acolliment 3 punts   

Condició de discapacitat d’alumne o germans fins a un 33% 1,5 punts  

Condició de discapacitat d’alumne o germans de més d’un 33% 3 punts  



 

 

 

*per a omplir aquest apartat cal comprovar els motius de situació de risc social o risc social greu especificats en les 
bases reguladores dels ajuts de menjador  
 

     

 
 
Signatura electrònica  

 

Redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials 

3 punts 
 

TOTAL PUNTUACIÓ (omplir)           punts  

Valoració per part dels serveis socials per necessitat social greu (marcar amb una x)* 

Situació de risc social  10 punts   

Situació de risc social greu  15 punts   

Situació socioeconòmica de la unitat familiar l’any 2019 (omplir) 

Els Serveis Socials informen que atenent al coneixement dels professionals municipals que 
segueixen un pla de treball i/o intervenció social, la unitat familiar disposava l’any 2019 dels 
següents ingressos econòmics.   

INGRESSOS ANUALS  CONCEPTE  

                                   

                                   

                                   

                                   

TOTAL INGRESSOS ANUALS                                                                                                                 €/ANY 

VALORACIÓ TÈCNICA (omplir) 

Tenint en compte tot lo detallat en aquest informe els Serveis Socials valoren que 
 
 


