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NORMATIVA FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR VAIXELL BURRIAC 

 

NOVETAT INFORMATIVA: 
 

· Us informem que per a aquest curs 2020/2021 el preu del servei de menjador es veurà 

incrementat 0,13 € tant en la modalitat de fix com d’esporàdic tal i com ho detalla el 

Departament d’Ensenyament en la resolució EDU/7901/2020. 

 

· Degut a la excepcionalitat del moment i amb l’esperit d’ajudar al màxim als usuaris fixes del 

servei de menjador, Ecomenja  ha creat una modalitat de quota nova, la Quota de Confinament. 

Aquesta quota serà la que s’aplicarà a les famílies que tinguin infants afectats pel confinament 

domiciliari.  

L’import que es descomptarà a la família serà 2,83 €/dia quedant d’aquesta manera, una quota 

a pagar de 3,5 €/dia. L’import a pagar del tiquet amb aquesta quota serà inferior al de la quota 

Fixe Absent. 

 

 
       

Tot l’alumnat que utilitzi el servei de menjador haurà d’emplenar la matrícula on-line amb 

l’enllaç que s’ha enviat. 

 

 

CONTACTE 

Coordinadora menjador: Núria Hurtado 

Telèfon mòbil: 638 285 436 contacte per whatsapp 

Correu electrònic: vaixellburriac.ecomenja@gmail 

 

  

MODALITATS DE MATRICULACIÓ 

Teniu a la vostra disposició 3 modalitats de matriculació: 
 

- Alumnat Fix: Preu 6,33 €/dia. 
És l’alumnat que es queda tots els dies de la setmana durant tot el curs escolar. 
Per a comunicar una baixa com a fix s’ha de fer durant 10 dies abans d’acabar el mes i 
sempre per a comptabilitzar-ho per al mes següent.  
El dia que hi hagi sortida se li prepararà pícnic per a dinar. 
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- Alumnat Fix discontinu: Preu 6,33 €/dia. 
És l’alumnat que es queda un mínim de  dies a la setmana (sempre els mateixos sense donar 
la possibilitat de canvi) i durant tot el curs escolar. 
 
Els canvis de dies es podran fer mínim 10 dies abans d’acabar el mes i sempre serà efectiu 
de cara al mes següent. 
 
A l’alumnat  fix discontinu el dia que hi hagi sortida i coincideixi amb un dia d’assistència al 
menjador se li prepararà pícnic per a dinar. 
 
 
- Alumnat Eventual: Preu 6,93 €/dia 
És l’alumnat que fa ús del servei de manera eventual. 
  
Per tal de facilitar el funcionament del servei de venda de tiquets esporàdics de menjador 

adaptat al Pla de Funcionament de la vostra escola, des d’Ecomenja hem intentat activar un 

sistema de pagament Bizzum per a fer la compra d’aquests tiquets esporàdics amb major 

comoditat per a les famílies, però NO hem trobat cap entitat bancària que pogués vincular 

aquest servei a un compte bancari d’empresa.  

Aquest fet, juntament amb els Pla de Funcionament de Centre que lògicament evita 

l’entrada i circulació d’adults dins el recinte escolar, ens obliga a poder oferir només dos 

alternatives per a la compra de tiquets esporàdics:  

1. Mitjançant transferència o ingrés bancari amb l’import total del nombre de tiquets que 

es vulguin comprar, al següent compte d’Ecomenja:  

ES98 1491 0001 2510 0944 5329 de Triodos Bank. 

• A la Transferència cal indicar clarament el nom i cognoms de l’infant i el nom de 

l’Escola. 

Un cop feta la transferència caldrà seguir els següents passos:  

• Enviar una captura de pantalla al mòbil de la Coordinadora del menjador,  via 

WhatsApp per tal que registri l’adquisició dels tiquets. 

• Fins que s’acabin .els tiquets comprats, cada dia que es vulgui utilitzar el servei 

d’esporàdic caldrà avisar abans de les 9’30h via WhatsApp a la Coordinadora de 

menjador per tal que inclogui l’infant a les llistes del dia. Aquest curs més que 

mai, i per seguretat de tot el col·lectiu No podrem admetre al servei de 

menjador cap infant que no estigui degudament identificat, donat que el 

pagament de la quota esporàdic dona la traçabilitat de l’infant al servei. 

 

2. Compra directa a la Coordinadora del menjador mitjançant cita prèvia. Aquesta 

modalitat queda reservada només per a casos excepcionals. 

 
L’usuari eventual que vulgui que se li prepari pícnic per a la sortida, haurà d’avisar amb 3 
dies d’antelació. 
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RETORNS PER DIA AVISAT (Quota Fixe Absent) 

L’alumnat fix que no assisteixi al servei de menjador, la família haurà d’avisar al matí abans de 

les 9:30 hores, trucant al número de telèfon 638 285 436  o enviant un WhatsApp, cada dia que 

no hi assisteixi encara que siguin consecutius. 

L’import retornat serà de 2 €/dia i es descomptarà del rebut del mes vinent. 

Les absències que no siguin comunicades dintre d’aquests paràmetres es cobrarà l’import 

íntegre del servei: 6,33 €/dia. 

 

COBRAMENTS 

Alumnat Fix i Fix Discontinu: 

El cobrament es farà per avançat via domiciliació bancària entre els 1 i 5 de cada mes a l’IBAN 

bancari que ens hagueu especificat a la matrícula i dels dies lectius que cada mes corresponguin.  

 

 

Alumnat Eventual:  

L’alumnat que faci ús d’aquesta modalitat, haurà d’abonar el mateix dia al matí dintre de l’horari 

d’atenció a les famílies (de 9 a 10 h), l’import íntegre del servei de menjador. La família pot 

comprar uns quants tiquets per endavant  i donar-los a la coordinadora del servei, la Núria, el 

dia que hagi de fer-ne ús. Si a final de curs no s’han consumit tots, es retornen a la Núria i ella 

us farà la devolució dels diners. 

 

 

DEVOLUCIONS DE REBUTS 

En el cas de rebuts impagats, la Núria, coordinadora del servei, es posarà en contacte amb 

vosaltres per solucionar l’incident. La família haurà de satisfer l’import íntegre de l’impagat, més 

els 5 € de les despeses de devolució, o bé a la coordinadora o bé amb transferència bancària al 

número de compte que se li faciliti. Si en el termini de 15 dies no s’ha fet la liquidació del 

impagat, malauradament, l’alumne/a no podrà continuar fent us del servei de menjador. 

 

 

AL·LÈRGIES, DIETES I MEDICAMENTS 

L’alumnat amb al·lèrgies o amb necessitats alimentàries especials, cal registrar-ho clarament a 

la matrícula i aportar el Certificat Mèdic Oficial on es detallaran els aliments que pot o no pot 

ingerir. 

 

En cas de malaltia, si al seu/seva fill/a se li ha d’administrar qualsevol tipus de medicament, 

s’haurà d’entregar juntament amb la medicació, una recepta o informe del metge o metgessa 

del/la alumne/a degudament pautat amb la dosi exacta prescrita. Així mateix, necessitem una 

autorització per escrit del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a on s’autoritzi al personal del 

servei de menjador a administrat la medicació a l’infant dintre de l’horari pròpiament del servei. 

  

Si algun/a alumne/a necessita dieta tova puntualment, haurà de portar un escrit de la família i 

comunicar-ho abans de les 9:30 hores. Si la dieta es manté durant quatre dies consecutius, es 

necessitarà l’informe mèdic del metge o metgessa.  
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MENÚS MENSUALS 

Els menús mensuals els trobareu al web de l’escola o de l’AMPA i també a la pàgina web 

http://www.ecomenja.com  

 

 

INFORMES DE MENJADOR 

 

Per a l’alumnat de P3, les famílies rebran diàriament un tiquet on s’especificarà si ha menjat del 

1r, 2n i postres i si ha dormit la migdiada amb observacions pertinents si s’escau. 

 

 
 

Per a la resta d’alumnat s’entregaran els informes del servei de menjador de manera trimestral 

juntament amb els resultats de les avaluacions. 

 

 

 

Desitgem que tinguem tot@s un bon curs!! 
 

 

Vilassar de Mar, 8 de setembre de 2020 

http://www.ecomenja.com/

