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Barcelona, 5 de setembre de 2018
Benvolgudes famílies,
Us informem del funcionament del menjador del nostre institut, que es fa amb servei de catèring,
de dilluns a divendres, de 14:30 a 15:30 hores. L’empresa que s’encarrega és Servescol.
L’alumnat pot fer un ús fix de menjador (tots els dies de la setmana o dies solts, però sempre els
mateixos) o ús esporàdic (dies de tant en tant). Ompliu la butlleta que teniu al darrera del full i
indiqueu-nos quin seria el vostre cas.
L’import de l’àpat serà de 6,20 € per a l’alumnat fix i de 6,80 € per l’alumnat esporàdic.
El pagament l’heu de fer a qualsevol oficina de “La Caixa”, per caixer automàtic o per línia oberta,
indicant:
Nom i cognoms de l’alumne/a, Menjador, Codi: 0609385
Per facilitar la gestió us recomanem que ingresseu un import mínim de 5 àpats. L’alumnat haurà
de portar el justificant d’ingrés bancari a la Secretarial de l’institut.
Si l’alumnat és fix, ja el tenim en compte i l’apuntem directament. Si l’alumnat un dia no pot fer
ús del menjador per malaltia, visita mèdica o qualsevol altra incidència, caldrà avisar a
l’institut abans de les 9:15 del matí, per tal d’anul·lar-ho de la llista de menjador d’aquell dia, i no
perdre l’àpat. En cas contrari es cobrarà l’import de l’àpat d’aquell dia.
Si l’alumnat és esporàdic, caldrà que deixi a primera hora del matí un paper on apuntarà el seu
nom i cognoms, curs i data) a la Secretaria de l’institut.
Si a final de curs heu ingressat un import superior a l’import d’àpats fets us retornarien els diners
sobrants.
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Si el vostre fill/a presenta al·lèrgia a qualsevol aliment, feu-nos-ho constar
a la butlleta.
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Si un dia cal que faci dieta tova, cal que ens ho indiqueu per escrit o trucant a l’institut, abans de
les 9:15 hores.
Ha sortit la convocatòria d’Ajuts de Menjador pel curs 2018-2019. Podeu passar entre el 5 i 14
de setembre per la Secretaria de l’institut i us facilitarem les sol·licituds. L’últim dia per presentarla és el dia 14 de setembre.
El menjador començarà el proper dimecres 12 de setembre. En el cas que el vostre fill/a comenci
menjador a l’octubre o en una data posterior feu-lo constar a la butlleta.
Per a qualsevol dubte o incidència demaneu per la secretària acadèmica, Anna Alenyà.
Cordialment,

L’Equip de gestió

Retalleu la butlleta amb les dades i presenteu-la a la Secretaria de l’institut.
Jo, ...................................................................., amb DNI ..............................................., com a mare /
pare / tutor / tutora de l’alumne/a .........................................................................., de ......... d’ESO,
confirmo que farà un ús de menjador (marqueu la vostra resposta):
ESPORÀDIC
FIX:

DILLUNS

Comunico que:

DIMARTS

DIMECRES

SÍ pateix al·lèrgia alimentària

DIJOUS

DIVENDRES

NO pateix al·lèrgia alimentària

En cas afirmatiu, indiqueu-nos a quins aliments la presenta, per tenir-ho en compte:
....................................................................................................................................
Començarà l’ús de menjador en data: ...........................................................................
Data i Signatura de la persona responsable:
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