Benvolguts/des directors/es:
Sabem que estam en una situació delicada i preocupant per a tota la ciutadania i, per
tant,voldria començar agraint l’esforç que estan fent els equips directius, els docents i
la resta de serveis de la comunitat educativa en contribuir a què es continuï

l'activitat educativa dels alumnes i facilitar l'organització dels centres.
En aquesta emergència social tots en tenim un paper clau, i en el cas del nostre
col·lectiu, tenim una urgència que li hem de donar solució, per la qual us demanam la
vostra ajuda i col·laboració.
El BOE num.65 de divendres 13 de març de 2020 al seu article 8 sobre el dret bàsic
d’alimentació de nins i nines en situació de vulnerabilitat que es trobin afectats pel
tancament dels centres educatius, dicta a l’apartat 1:
“Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de
comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de
centros educativos tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación
directa de distribución de alimentos.”
La resta d’apartats d’aquest article, ens insta a cobrir aquesta necessitat bàsica
d’aquells alumnes que tenim becats.
En el cas de les Illes Balears són 6152 alumnes becats repartits entre les 4 Illes. Són
un total de 340 centres que tenen alumnes becats.
La millor solució que hem trobat per poder cobrir aquesta necessitat bàsica d’alguns
dels nostres alumnes és mitjançant una targeta prepagament, en la qual tindran 60€
per gastar en establiments alimentaris (amb un càlcul de 5 € per dia lectiu fins a dia 31
de març) i que és recarregable en cas que l’estat de l’alarma s’allargui.
Necessitam l’ajuda dels equips directius per fer arribar aquestes targetes a les famílies
dels alumnes becats.
A continuació us detallam unes instruccions per com procedir per fer aquest lliurament.
Gràcies per endavant pel vostre compromís i col·laboració.
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INSTRUCCIONS PER AL REPARTIMENT DE LES TARGETES PREPAGAMENT A
L’ALUMNAT BECAT AMB AJUDES MENJADOR DE CADA CENTRE
Cada centre rebrà el número de targetes que correspon per la quantitat d’alumnes
becats que teniu i una capsa de guants.
La temporalització prevista és la següent:
-

Entre dilluns 23 i dimarts 24 us haureu de posar en contacte amb les famílies
dels alumnes becats (teniu la informació al GESTIB) per citar-les al dia i hora
que li assigneu.
Per tant, el primer que haureu de fer serà, segons el número d’alumnes becats,
establir un horari de recollida de les targetes entre dijous 26 i divendres 27
amb un espai de temps mínim de 10 minuts entre un i l’altre.
Aquesta tasca, si voleu, la podeu fer des de casa.

-

Dimecres rebreu les targetes al centre i, a continuació, haureu d’imprimir, per a
cada alumne, el rebut com a comprovant d’haver fet entrega de la targeta i la
relació d’establiments on la poden emprar (documents que us adjuntam a
aquest correu). Per tant, haurà d’haver algú al centre.

-

Durant el dijous i el divendres s’haurà de fer el repartiment de les targetes
segons l’horari que haureu establert amb les famílies tenint present aplicar les
mesures de prevenció adients recomanades. Les forces de seguretat estan
assabentades de que aquests dos dies hi haurà aquest moviment de persones
als centres educatius que tenen alumnes becats. Se’ls ha passat el nom dels
centres i el número d’alumnes becats de cada centre, per fer la distribució del
seu personal que es trobi pertinent en cada cas, a efectes de controlar la
mobilitat i donar suport a aquelles zones on els centres tenguin més alumnes
becats.

Procediment a seguir:
1.Consultar el número d’alumnes becats del centre i preparar horari de lliurament de
dijous 26 i divendres 27 per a que venguin a cercar-les.
2. Posar-se en contacte amb cada una de les famílies dels alumnes becats per citarlos el dia i l’hora acordada. Només pot venir una persona per família, pare/mare/tutor
amb el dni/passaport/NIE que ho acrediti (els alumnes han de quedar a casa). Cal
assegurar-se que, en cas de separacions, es faci entrega a qui disposi de la custòdia
de l’alumne. A més, no se’ls comunicarà concretament el que se’ls donarà (per evitar
efecte cridada), només se’ls ha de citar per solucionar el tema de l’ajuda de menjador.
3. Heu de preparar les targetes (que rebreu dimecres), el full de confirmació de rebuda
que han de signar les famílies i el llistat d’establiments on la poden emprar (adjunts a
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aquest correu). Per manipular les targetes i els fulls s’han d’emprar guants (que se us
hem facilitat). Cal manipular els guants amb cura, podeu seguir les indicacions que
trobareu a la pàgina web del Ministeri de Sanitat (www.mscbs.gob.es).
4. Dijous i divendres haureu de tenir un lloc a l’entrada amb les mesures de prevenció
adient per atendre les famílies citades en els torns corresponents (amb un mínim de 10
minuts de diferència). Heu d’emprar guants per fer el repartiment i guardar la distància
de seguretat d’un metre i mig, l’espai ha d’estar prèviament ben netejat i recordau
rentar-vos les mans sovint amb aigua i sabó.
5. A les famílies els hem de donar la targeta i els hem d’explicar que la poden emprar
només a establiments d’alimentació (us adjuntam un document amb el llistat dels
establiments d’alimentació que tinguin els rams de comerços on la poden emprar). El
pagament de la targeta es fa passant la banda magnètica i no necessita pin.
6. Els hem de donar el llistat d’establiments on podran anar a comprar i fer-los signar
el document de rebuda de la targeta. Si els facilitau un bolígraf no l’heu de tornar a
agafar. Després haureu de guardar aquest resguard.
7. També s’ha d’explicar que les targetes estan carregades amb 60€ i en cas de que
l’estat d’alarma s’allargui, les targetes es recarregaran automàticament durant el temps
que duri.
En cas de voler fer alguna consulta o plantejar algun dubt e podeu telefonar al
971177780 a l’extensió 62325 o 62306.
GRÀCIES PER LA VOSTRA AJUDA, COMPROMÍS I COL·LABORACIÓ EN
AQUESTA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL.

Amanda Fernández Rubí
Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
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RESGUARD DE REBUDA DE LA T ARGETA PREPAGAMENT PER A
L’ALUMNAT BECAT AMB AJUTS DE MENJADOR

Jo ____________________________________________________ (nom del qui ha
vengut a cercar la targeta),
amb DNI/passaport/NIE _________________________________________
pare/mare o tutor/a legal de
l’alumne/a___________________________________________________________
del centre educatiu
___________________________________________________________________
becat amb l’ajuda de menjador del curs 2019/2020 he recollit la targeta prepagament
per a poder comprar productes alimentaris als establiments establerts (m’han donat la
relació dels establiments) i així cobrir aquesta necessitat bàsica durant el període de
l’estat de l’alarma.
Data:
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RELACIÓ D’ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
Les targetes només es poden utilitzar en els establiments d’alimentació que tinguin els
rams de comerços del llistat redactat a continuació:

1323
1336
1342
1350
1353
1354
1362
1363
1366
1370
1373
1379
1390
1395
1396
1397
1400
1401
1402
1403
1405
1409
1410
1411
1413
1414
1415
1418
1423
1434
1465
5331
5333
5335
5338
5399
5422
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SORLI
ALIMERKA
AHORRAMAS FRANQUICIAS Y D
SUPERMERCADOS LUPA
DIA
DIA (FRANQUICIADOS)
FRANQUICIADOS DE EROSKI
ALCAMPO FRANQUICIAS
FRANQUICIADOS CONSUM
SUPERMERCADOS ALDI
SUPERMERCADOS FROIZ
HIPER USERA
SUPER. CONDIS FRANQUICIAS
SUPERMERCADOS MAS Y MAS
CORPORACION ALIMENTARIA G
SUPERMERCADOS CONDIS
SUPERMERCADOS EL ARBOL
BON PREU
MIQUEL ALIMENTACIO
AHORRAMAS
LIDL
SUPERMERCADOS GADISA
LECLERC
CONSUM
MERCADONA
CAPRABO
EROSKI HIPERMERCADOS
GRUPO SOL
CARREFOUR
GRUPO UVESCO
TIENDA DE GOLOSINAS
SUPERMERCADOS/ALIMENTACIO
HYPERMERCADOS/CADENAS SUP
ALCAMPO
HIPERCOR
CONSUMOS DE EMERGENCIA
MAKRO
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5499 ALIMENTACION (MANUAL)
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