
Reus, setembre de 2017. 

Benvolguts mares i pares, 

Ens adrecem a les famílies per tal d’informar-les del funcionament del servei de menjador, que 

ofereix el Centre.  

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR: 

1) El menjador funcionarà de dilluns a divendres. De les 14:30 a les 16:00 

2) Per a poder oferir aquest servei caldrà un mínim de 10 alumnes/dia 

3) Els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei disposaran de dues modalitats: 

a. Eventual: Es pot assistir dies solts. El preu per un dia solt és de 7,50€. Aquesta 

quantitat haurà de pagar-se a la cafeteria del Centre (encarregada del bar) 

abans de les 10:00 del matí. 

b. Fix: L’alumne pot abonar de forma fixa per un, dos i fins a cinc dies de la 

setmana durant tot l’any. El preu de la modalitat fixa és de 7€/dia. A l’inici de 

cada mes es facturarà mitjançant domiciliació bancària l’import corresponent 

als dies sol·licitats com a fixos d’aquell mes. Un alumne que utilitzi la modalitat 

fixa podrà anul·lar el servei d’un dia sempre que avisi abans de les 10:00 del 

matí. Tots els dies de menjador degudament anul·lats seran comptabilitzats al 

final de curs i serà retornat el 50% del cost del menú, ja que la resta ha de 

cobrir les despeses fixes del servei de menjador. 

4) Els rebuts domiciliats que siguin retornats les famílies s´hauran de fer càrrec de les 

despeses bancàries que es derivin dels mateixos. 

................................................................................................................................................ 

DADES DE PAGAMENT  

Nom i Cognoms de l’ Alumne/a ___________________________________________ 

Curs______________ 

- Desitjo utilitzar el servei de menjador: (Encercleu els dies) 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

- Autorització de cobrament: 

IBAN _ _ _ _ Entitat _ _ _ _  Sucursal _ _ _ _   D.C. _ _ _ _  Compte _ _ _ _ _ _ _ _ 

TITULAR DEL COMPTE:............................................................................................. 

Reus, ________ de _____________ de 201_ 

Signatura del titular: 

 


