
 

Barcelona, 15 de setembre de 2017 

 

PREUS MENJADOR I AJUTS DE MENJADOR                     CURS 2017-2018 

PREU DE MENJADOR 

Les quotes de pagament de menjador durant el curs seran: 

121,64 € durant els mesos d’octubre a maig. 

60,82 els mesos de setembre i juny. 

Un dia esporàdic: 6,90 € 

 
Us recordem que cada curs durant el mes de juny o a bans que comenci 
el curs s’han de donar d’alta els /les alumnes que es quedin des del 
primer dia!!! 
 
A partir del segon dia d’absència es descomptarà l’ import proporcional corresponent al 
menjar, sempre i quan, s’hagi comunicat a l’empresa ISS , telf. 93 736 37 11 (Laura) i a la 
secretaria de l’escola telf: 93 422 98 40 

Nota important: 
 

Els/les sol·licitants que tinguin quotes pendents d e pagament del curs 
passat, hauran de regularitzar aquesta situació per  tal de poder  donar-
se d’alta altra vegada, i poder gaudir del servei d e menjador. 

Si l’alumne deu un mes, automàticament es donarà de  baixa del servei 
de menjador i no es podrà donar d’alta fins que no efectuï el pagament 
del rebut pendent.  

 

Pagament de les quotes 

Les quotes es liquidaran per mesos avançats i mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts 
seran emesos per l’empresa ISS Activa Educacional. 

 
El Consell Escolar ha elaborat la següent normativa per regularitzar el pagament dels rebuts 
de menjador: 

- A principis de cada mes l’empresa tramet els rebuts domiciliats al banc. 

- En cas que hi hagi algun rebut retornat pel banc es procedirà de la següent manera: 

 
- L’empresa, envia a l’escola el llistat d’impagats corresponent a aquell mes. 
- L’escola enviarà les cartes de reclamació de rebuts pendents perquè la família efectuï el  

pagament el més aviat possible dos dies abans que acabi el mes. (Aquests rebuts 
inclouran l’ increment de les despeses de retorn del rebut). 

- El termini per abonar l ’import pendent, finalitzarà dos dies hàbils abans de final de cada 
mes. 

- En el cas de no regularitzar el rebut pendent aut omàticament es 
donarà de baixa del servei de menjador i no es podr à donar d’alta fins  
que la família no efectuï el pagament. 
 

- Per tornar a fer ús d’aquest servei haurà d’haver pagat el rebut pendent . 
- Quan la família porti el justificant, s’enviarà  a l’empresa ISS i, automàticament es  donarà 

d’alta del servei de temps de migdia i es podrà quedar a dinar. 
 
 

AJUT DE MENJADOR CURS 2017-2018 
 
Us recordem que la resolució provisional dels ajuts  de menjador sol·licitats al juny ja estan 
publicats  i l’escola disposa  del llistat d’ alumn es assignats per aquest ajut. 
 
 


