
 

 

DADES QUE TRENQUEN TÒPICS 
 
Sovint s’acostumen a associar determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb 
la immigració. Per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, 
la Direcció General per a la Immigració posa al vostre abast dades i informació que 
us ajudaran a trencar estereotips i malentesos.  

Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons pú-
blics destinats a l’alumnat en edat escolar obligatòria que 
pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàri-
es, independentment de la seva nacionalitat o origen.  
 
El Departament d’Ensenyament s’encarrega de planificar i 
d’establir el preu màxim de la prestació del servei. Per la 
seva banda, els consells comarcals i el Consorci d’Educació 
de Barcelona (a la capital) s’encarreguen de gestionar les 
ajudes.  
 
Alhora, el servei de menjador és obligatori i gratuït per a 
tot l'alumnat que s'ha de desplaçar fora del seu munici-
pi de residència per inexistència d'oferta del nivell educatiu 
corresponent a la seva població.  
 
En cap cas s’estableix una discriminació positiva en-
vers les famílies nouvingudes. El criteri d’accés és el ni-
vell de renda familiar i altres elements que justifiquin la necessitat d’aquest ajut, que 
mai és perpetu i s’ha de sol·licitar cada curs escolar. 
 
Segons dades del Departament d’Ensenyament, el curs 2008-2009 el 31,6% de 
les beques concedides al conjunt de Catalunya es van destinar a alumnes de 
nacionalitat estrangera. En termes absoluts, se’n van lliurar 54.927 de les quals 
17.367 van ser per a menors fills de famílies estrangeres. La gran majoria de be-
ques de menjador que es donen a Catalunya són per a fills i filles de famílies autòc-
tones. En concret, 7 de cada 10 beques són per a menors de pares amb nacionali-
tat espanyola.  
 

BEQUES DE MENJADOR 

Per a més informació: 
 
• Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament  
• Ajuts de menjador escolar. Convocatòria curs 2011-2012. Consorci d’Educació de Barcelona (CEB): 

http://bit.ly/lK3lon 
• Full informatiu del Consorci d’Educació de Barcelona: http://bit.ly/scnBDf 

“La gran majoria de be-
ques de menjador que es 
donen a Catalunya són 
per a fills i filles de famílies 
autòctones. En concret, 7 
de cada 10 beques són 
per a menors de pares 
amb nacionalitat espanyo-
la.” 
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