Manual Trasllat de Sol·licituds d’Ajudes de Menjador

Ajudes de Menjador i Transport – Trasllat de sol·licituds d’Ajudes de Menjador
d’altres centres
(en castellano a partir de la página 3)

A partir del curs 2020/2021, els centres poden gestionar les sol·licituds d'Ajudes de Menjador de
l'alumnat matriculat en el centre, provinent d'un trasllat d'un altre centre i, que tinga sol·licitada
una ajuda de Menjador. No obstant això, el centre pot continuar contactant amb la seua Direcció
Territorial d’Educació per a garantir que el trasllat de la Sol·licitud d'Ajuda s'ha realitzat
correctament. No és possible traslladar les sol·licituds d'Ajudes de Transport.
En aquest document s'indicaran les accions que ha de realitzar el centre per a poder gestionar les
sol·licituds d'Ajudes de Menjador d'alumnes traslladats des d'ITACA3. 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, s'ha d'accedir al menú PROCEDIMENTS > Beques i Ajudes > Menjador >
Sol·licituds > pestanya Totes > botó Beques Altres Centres.
En la nova finestra, es mostraran les dades de les sol·licituds d'ajudes de menjador per a l'alumnat
matriculat al centre, que han sigut gestionades des d'un altre centre. Per a traslladar una
sol·licitud, se seleccionarà a l'alumne/a corresponent i es premerà el botó Traslladar.

Si les dades de la sol·licitud a traslladar que apareixeran en la nova finestra, són correctes,
s'indicarà el motiu pel qual es vol realitzar el trasllat de la sol·licitud i es premerà el botó Traslladar,
tal com s'indica en la imatge següent.
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Després d'acceptar el missatge d'advertència, la sol·licitud d'ajuda de menjador passarà a formar
part de les sol·licituds d'ajudes de Menjador del centre actual, en el mateix estat en el qual es
trobara.
Es recorda que, si la sol·licitud no havia sigut enviada pel centre de procedència, no podrà ser
baremada correctament, per la qual cosa el centre haurà d'enviar-la pel procediment habitual.
Es pot consultar l'històric de centres pels quals ha passat una sol·licitud d'ajuda de menjador, fent
doble clic sobre la sol·licitud de menjador i, accedint a la pestanya Històric Centres.
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