
 

Benvolgudes famílies,  

El Consell Comarcal del Tarragonès ha fet pública la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al 

curs 2022/2023. 

Enguany hi haurà dues formes de formalitzar la sol·licitud: 

A-ABREUJAT. Adreçat ÚNICAMENT als alumnes que el curs passat van presentar sol·licitud i no han 
tingut cap canvi especificat a l’apartat següent (B-Ordinari). 
 
 
B-ORDINARI. Adreçat a les famílies que, tot i que el curs passat haguessin presentat sol·licitud: 

 Tenen alumnes amb custòdia compartida. 
 Tenen alumnes en acolliment. 
 Han canviat els membre de la unitat familiar respecte el curs passat. Exemple: un nou fill, hi ha 

hagut una separació, defunció, emancipació.... 
 Se'ls va denegar l'ajut el curs passat per manca de documentació. 

O aquelles famílies que: 
 No van presentar sol·licitud  el curs passat. 
 Alumnes on els progenitors únicament disposen de passaport. 
 Altres situacions. 

 

LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE L'INTERESSAT ES POT FER DE LA SEGÜENT 
MANERA 

 Presencial al CCT amb cita prèvia http://www.tarragones.cat/cita-previa-1/cita-previa-beques-
menjador-2021-2022 ,opció disponible a partir del 9 de maig de 2022 

 Via telemàtica http://www.tarragones.cat/ (s'ha de fer amb ordinador i tenir 
DNI/TIE/Passaport) Únicament model abreujat . Aquest tràmit requereix tenir IdCAT-mòbil   

 Al centre docent demanant CITA PRÈVIA Únicament Model abreujat 22-23  quan no es pugui fer 
via telemàtica amb IdCAT mòbil. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD AL CC TARRAGONÈS 
 

1a Convocatòria:  del  16 de maig al 3 de juny de 2022. 
 
2a Convocatòria: del 6 al 17 de setembre de 2022. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS AL CENTRE ESCOLAR 
 
1a  Convocatòria : del 16 de maig al 30 de maig de 2022 

Quan no es pugui fer via telemàtica amb IdCAT mòbil us atendrem de forma presencial amb cita prèvia en 

horari : de dilluns a divendres 8:30h a 12:30h i dimecres tarda 15:00h a 16:30h 

Demanar cita prèvia per telèfon 977 65 35 01 o per email: secretaria@escolalagulla.com  

2a  Convocatòria: facilitarem dades i horaris al setembre 

* Us informem que al link següent podreu trobar les Bases i models necessaris per a la tramitació dels 

Ajuts Individuals de Menjador (AIM) que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT), curs 2022-23 

http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1 

Més informació Consell Comarcal: Telèfon 977 24 45 00 Email: ensenyament@tarragones.cat 
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