Manual Resolucións d’Ajudes de Menjador

Ajudes de Menjador – Resolucions d’Ajudes de Menjador

A partir del curs 2020/2021, els centres poden obtindre els llistats de les Resolucions Provisionals o
Resolucions Definitives de les Ajudes de Menjador i Transport de l'alumnat matriculat en el centre,
directament des d'ITACA3, així com obtindre el detall de la baremació d'aquestes sol·licituds.
D'aquesta forma, ja no es rebran llistats de resolucions a través del correu electrònic, ja que tota la
informació pot ser consultada directament des de l'aplicació ITACA3.
En aquest document s'indicaran les accions que ha de realitzar el centre per a poder obtindre els
llistats de les Resolucions de Menjador, com poder veure els detalls de la baremació d'aquestes
sol·licituds d'ajudes de menjador des d'ITACA3 i, com presentar una al·legació a una resolució
provisional1. L'accés a l'aplicació es realitza des de la següent URL:
http://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gad/login.html
Per a entrar-hi, cal introduir el mateix usuari i contrasenya d'ITACA.
Una vegada validat i, comprovat que el curs acadèmic actiu correspon al curs per al qual es
sol·liciten les ajudes de menjador, s'ha d'accedir al menú PROCEDIMENTS > Beques i Ajudes >
Resolucions > (Provisionals / Definitives).

Una vegada seleccionada el tipus de resolució a mostrar (Provisional/Definitiva), en la pantalla
s'indicaran totes les resolucions corresponents a la convocatòria anual indicada en el desplegable.
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Per a una Resolució Definitiva, el recurs s'ha de presentar de la forma habitual, tal com s'indica en la convocatòria
anual de les ajudes.
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Per a cada resolució es mostra el núm. de resolució, data de generació, tipus d'ajuda, núm. de
sol·licituds totals afectades, data en la qual es van generar els llistats, data a partir de la qual, el
centre pot descarregar-se i publicar els llistats i, estat de la resolució.
Accés als llistats de la resolució provisional
Només es podran consultar els llistats d'una resolució provisional, si la data de publicació és igual o
major a la data actual del sistema, sempre que l'estat de la resolució provisional siga Completada.
Sobre la resolució a consultar, es farà clic amb el botó dret del ratolí i se seleccionarà l'opció Veure
llistats provisionals.

Aquesta opció obrirà una nova finestra del navegador des de la qual es podrà seleccionar el tipus
de llistat a mostrar, indicant en cadascun d'ells, si és publicable o no publicable

Accés al detall de la baremació d'una sol·licitud
Per a consultar el detall de la baremació d’una sol·licitud, s'ha d'accedir a PROCEDIMENTS >
Beques i Ajudes > Menjador > Sol·licituds. Les sol·licituds ja baremades, es poden trobar en els
següents estats, segons el tipus de resolució:
2

Manual Resolucións d’Ajudes de Menjador

•

•

Resolució Provisional de Menjador:
◦ Beneficiari → aquesta sol·licitud és Beneficiària directa.
◦ Admesa → aquesta sol·licitud té una puntuació entre 1 i 20, però dependrà de la nota
de tall per a saber si serà beneficiària o no de l'ajuda assistencial.
◦ Excloses → aquesta sol·licitud està exclosa pel motiu que s'indica en la mateixa
sol·licitud, a la pestanya Baremació.
◦ En interoperabilitat → aquesta sol·licitud s'està baremant, per la qual cosa no entrarà
en una resolució fins que no acabe la seua baremació.
◦ Retinguda → aquesta sol·licitud s'està baremant, per la qual cosa no entrarà en una
resolució fins que no acabe la seua baremació.
Resolució Definitiva de Menjador:
◦ Beneficiari → aquesta sol·licitud és Beneficiària de l'ajuda assistencial de menjador per
ser beneficiària directa o per tindre una puntuació igual o superior a la nota de tall.
◦ Excloses → aquesta sol·licitud no supera la nota de tall o està exclosa pel motiu que
s'indica en la mateixa sol·licitud.

Sobre qualsevol sol·licitud a consultar, es farà doble clic i, en la pestanya Baremació, s'indicara la
puntuació corresponent, en funció de la informació sociofamiliar i la informació econòmica rebuda
de l'Agència Tributària. NO es podran modificar aquestes dades.

Podem veure el detall de les dades fiscals de les persones sol·licitants, prement el botó
corresponent.
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