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Creix en més de 2.000 el nombre de beques de 

menjador atorgades en el que va de curs i arriben a 

36.500 infants i adolescents de la ciutat  

 

● El nombre d’ajuts de menjador atorgats fins ara s’incrementa en un 

5,7% respecte el curs passat amb una inversió  de més de 35 milions 

d’euros finançats pel Departament d’Educació (un 78%) i per 

l’Ajuntament (un 22%) que complementa l’aportació de la Generalitat 

per al conjunt de Catalunya per tal d’arribar a més infants i adolescents 

en situació de pobresa.     

 

● S’ha millorat en la detecció de l’alumnat  en situació de vulnerabilitat 

social en col·laboració amb serveis socials municipals  i tots reben l’ajut 

de menjador complet per als cinc dies de la setmana, tant a les escoles 

com els instituts, tant públics com concertats, en el marc del Pla de xoc 

contra la segregació escolar. 

  

● Des del curs 2014-2015 s’han incrementat tant el total d’ajuts atorgats 

passant de 19.751 als 36.544 actuals, com el percentatge d’ajuts 

complets que cobreixen tot el cost (6,33€) passant del 21% al 53% del 

total. 

 

● Actualment 75 dels 78 centres públics amb ESO (61 instituts i 14 

instituts escola) ofereixen servei de menjador i, per tant, possibilitat 

d’accés a beca  

 

 

Barcelona, 3 de gener de 2022 

 

Els ajuts de menjador atorgats en el curs 2021-2022 arriben a un total de 36.543, un 5,7% 

més que en el curs passat i el que suposa un increment de 2.071 ajuts més. Pel que fa la 

inversió, és de 35.265.497 euros. Aquestes són dades actualitzades al mes de novembre, 

faltant així les del període obert que s’atorgaran durant tot el curs a l’alumnat nouvingut o 

que tinguin dificultats econòmiques sobrevingudes. Els ajuts estan finançats pel 
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Departament d’Educació (un 78%) i per l’Ajuntament (un 22%), que complementa l’aportació 

de la Generalitat per al conjunt de Catalunya per tal d’arribar a més infants i adolescents en 

situació de pobresa.     

 

Evolució de la despesa i ajuts de menjador 

Curs Sol·licituds Ajuts atorgats %Ajuts/Sol·licituds Import 
2015-2016 28.039 22.464 80,12% 16.505.000 
2016-2017 30.880 23.395 75,76% 17.721.915 
2017-2018 33.322 27.145 81,46% 19.257.280 
2018-2019 36.593 28.561 78,05% 19.867.121 
2019-2020 39.971 32.121 81,59% 25.623.722 
2020-2021 41.627 34.472 82,81% 29.986.248 
2021-2022 44.891 36.543* 81,4% 35.265.497 

*Dades de novembre 2021.  Falten les del període obert 

 

Per tipus d’ajuts, 16.514 beques menjador atorgades han estat del 70% (4,43 €) i 20.029 del 

100% (6,33 €). Pel que fa als ajuts complementaris de 5 € (alumnat escolaritzat en centres 

d’educació especial o en Unitats de Suport a l’Educació Inclusiva (SIEI), s’han atorgat un 

total de 442. Si mirem el centre en què estan matriculats els alumnes que han rebut l’ajut de 

menjador, 25.182 corresponen a alumnes de centres públics i 11.361 de centres concertats. 

 

Adjudicacions per districte en el curs 2021-2022 

 

Districte Inicial (Juny) Inicial (Setembre) Total % 

Ciutat Vella 3.098 449 3.547 9,71% 
L’Eixample 3.259 560 3.819 10,45% 
Sants-Montjuïc 3.891 526 4.419 12,09% 
Les Corts 1.148 186 1.334 3,65% 
Sarrià-Sant Gervasi 977 230 1.207 3,30% 

Gràcia 1.551 297 1.848 5,06% 
Horta-Guinardó 3.651 592 4.243 11,61% 
Nou Barris 6.140 744 6.884 18,84% 
Sant Andreu 3.315 517 3.832 10,49% 
Sant Martí 4.692 718 5.410 14,80% 
Total general 31.722 4.821 36.543 100% 

 

El Consorci d’Educació treballa en la millora de la detecció de l’alumnat en situació de 

vulnerabilitat perquè tots puguin rebre l’ajut de menjador i així continuar en la lluita per posar 

fre a la segregació escolar i a l’abandonament. Fins el moment, el 83,47% de l’alumnat en 

situació de vulnerabilitat ha rebut l’ajut de menjador en aquest curs 2021-2022.  
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En el cas dels instituts, en què el curs passat els alumnes només tenien servei de menjador 

dos dies a la setmana, en el curs actual tots els del Pla de xoc tenen garantit el 100% dels 

ajuts de menjador els cinc dies de la setmana. Aquesta mesura vol afavorir que l’alumnat es 

pugui quedar a les tardes a fer activat lectiva o extraescolar. 

L’Ajuntament de Barcelona complementa els ajuts (que finança majoritàriament el 

Departament d’Educació de la Generalitat) cobrint les famílies en situació de vulnerabilitat 

greu detectades en diferents dispositius de Serveis Socials municipals.  

Des dels curs 2016-2017, s’han fet millores en cuines i menjadors de secundària de manera 

que actualment en un total de 75 centres públics de secundària de la ciutat (61 de 64 

instituts i els 14 instituts escola) poden oferir dinar els cinc dies de la setmana als seus 

alumnes. 

 

Alumnat vulnerable amb ajut per districte en el curs 2021-2022 

 

 

 

Dades de la convocatòria dels ajuts de menjador en el curs 2020-2021 

 

En el curs 2020-2021 es van atorgar un total de 34.472 ajuts de menjador entre el període 

inicial (juny i setembre, 32.507) i l’obert (1.965); i pel que fa al complement de monitoratge 

NESE A es van atorgar 372.  
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En total la despesa va ser de 29.986.248 euros, evidenciant així l’evolució en la inversió en 

els ajuts de menjador en els darrers sis cursos, i més pronunciada des del curs 2019-2020, 

quan es va posar en marxa el Pla de xoc. En total es van atorgar gairebé 2.800 ajuts 

extraordinaris més que el curs 2019-2020. 

Dels 34.472 ajuts en el curs passat, 16.205 han estat de ordinaris (4,43 €), 18.267 

extraordinaris (6,33 €) i 372 de monitoratge (5 €). Seguint amb les xifres, 24.558 són per a 

l’alumnat matriculat en centres públics, i 9.914 en concertats. Una distribució dels ajuts de 

menjador que segueix la mateixa tendència en la pública i la concertada que en la distribució 

de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre pública i concertada. 

En total la inversió va ser de 29.986.248,15 €, sent 23.283.703,88 € del Departament i 

6.702.544,27 € de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Adjudicacions per districte en el curs 2020-2021 

 

Districte Inicial (juny-setembre) Obert Total % 

Ciutat Vella 3.075 259 3.334 9,67% 
L’Eixample 3.199 231 3.430 9,95% 
Sants-Montjuïc 3.879 247 4.126 11,97% 
Les Corts 1.115 59 1.174 3,41% 
Sarrià-Sant Gervasi 1.029 58 1.087 3,15% 

Gràcia 1.727 140 1.867 5,42% 
Horta-Guinardó 3.860 267 4.127 11,97% 
Nou Barris 6.323 265 6.588 19,11% 
Sant Andreu 3.429 137 3.566 10,34% 
Sant Martí 4.871 302 5.173 15,01% 
Total general 32.507 1.965 34.472 100% 

 

 


