
 
ESCOLA : JOAQUIM VALLMAJÓ (NAVATA) 
 

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2019-20  

 Us donem la benvinguda al nou curs i us convidem a ser usuaris del servei.  La nostra web és 
https://iara.serhsfoodeduca.com/padres/  i el codi del vostre centre és 50421 

EL PERIODE DE INSCRIPCIÓ ÉS DEL 10 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE.  

Els alumnes que fan la inscripció per primer cop han de seguir els següents passos:   

1 -  Anar a sol·licitud d’alta d’usuaris nous  
2 -  Introduir codi del centre: 50421 
3 -  Seleccionar Tipus d’alta: “alumne” 
4 -  Introduir DNI del tutor /pare/mare 
5 -  Introduir mail on rebreu un correu de confirmació per continuar amb l’alta. 
6 -  Confirmar el seu registre en haurà rebut en el mail per continuar complimentant l’alta. 
7 -  Omplir totes les dades d’inscripció i la forma de pagament:  

 Els usuaris fixes per domiciliació bancaria ( a mes vençut ) 

 Els usuaris esporàdics poden pagar per domiciliació bancaria o  amb carta de pagament que us 
arribarà via mail, es un pagament per codi de barres, es pot fer efectiu a qualsevol caixer de la 
caixa o BBVA o a través de la web del banc. La carta us arribarà a principi del mes següent. La 
data límit de pagament és 5 després d’haver rebut la carta. En cas de no fer efectiu el pagament 
s’aplicarà 5€ de càrrec de gestió.   

 No s'accepten pagaments en efectiu 
Els alumnes inscrits de cursos anteriors rebran un mail per renovar la inscripció. 
 
En cas de dubte a l’hora de fer la inscripció podeu contactar al telèfon o watssap 677 96 44 52 o al correu 
electrònic menjador.altemporda@grupserhs.com 
Preus del servei :  Fixe: 5,30€  esporàdic: 6,8€ 

Hi ha dos modalitats, una és l’usuari amb patró d’ús i l’altra l’usuari sense patró d’ús 

1. Els usuaris que tenen PATRO D’ÚS , són els que fan ús del servei de menjador sempre els mateixos 

dies a la setmana, ja sigui 3 o més dies ( s’entendrà a preu de fixe) o 1 o 2 dies ( s’entendrà a preu 

d’esporàdic). 

En cas de no fer ús del servei de menjador un dels dies marcats com a fixes cal avisar a través de la 

web ( falta avisada, ho trobareu dins l’apartat ALUMNE) i es descomptarà l’import del menjar 

(1.85€), en cas de no avisar es cobrarà el menú. 

En cas de fer ús del servei un dia no habitual també s’haurà d’avisar a través de la web i apuntar-se a 

la llista de l’escola. 

( contractar dia no habitual, ho trobareu a l’apartat ALUMNE) 

2. Els usuaris que no tenen PATRÓ D’ÚS.  Són els que no fan ús sempre els mateixos dies, aquests cal 

que avisin sempre abans de les 9:30, avisant a la monitora de menjador a l'escola. ( no és vàlid avisar 

a la mestre o a l’escola, s’ha de comunicar  a: menjador.jaoquimvallmajo@grupsehs.com) 

Sempre que s’utilitzi el servei amb una assistència de menys del 60%  el preu serà el d’esporàdic. 
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Important: 
S’han  d’avisar  les  altes/baixes/  modificacions  de nº  de compte  amb 15 dies   d’antelació     
al mail:  menjador.altemporda@grupserhs.com 
Recordem que tots aquells que tinguin un deute del curs passat no poden fer ús del servei de menjador. En 
cas que s’apuntin al menjador els trucarem perquè regularitzin la situació. 
Domiciliacions: En cas de devolució del rebut bancari l’empresa farà arribar una carta de pagament avisant 
del deute i el dia màxim per fer-lo efectiu. Passat el dia no es podrà gaudir del servei. Les devolucions tenen 
un recàrrec de 5€ en concepte de despeses de gestió. 
 
PLA DE MENÚS 
Cada mes es penjarà  el menú, en format mensual, a la web iara.serhsfoodeduca.com, també és farà arribar 
a l’escola per penjar-lo a les classes i a la cartellera.        
En el cas de menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, intoleràncies, no porc, no 
carn...Cada inici de curs, a més d’indicar-ho a la web, s’haurà d’omplir la fitxa de menú especial que us 
facilitaran a l’escola i  fer arribar una còpia del certificat mèdic corresponent al correu electrònic  
menjador.altemporda@grupserhs.com 
En el cas d’una indisposició esporàdica es podrà demanar el menú adient avisant a la monitora de menjador 
a l'escola abans de  les 9:30h del mati. 
Els monitors no donaran cap medicament si no és un cas excepcional i tenen una autorització dels pares 
amb la recepta del metge. 
 
Canals de comunicació: 
Assistència al menjador 
Cal comunicar l’assistència al menjador  apuntant-se a la llista de l’escola  i avisant a la monitora de 
menjador a l'escola al menjador.jaoquimvallmajo@grupsehs.com  perquè es tingui en compte en els 
cobraments. 
Inscripcions i cobrament, dades de l’administrativa de la zona 
watssap 677 96 44 52  
mail: menjador.altemporda@grupserhs.com 
Dieta especial 
Es pot demanar la dieta avisant a la monitora de menjador a l'escola. 
 
 
Astrid Dominguez 
astrid.dominguez@grupserhs.com 
DP de coordinació 
Gestora de zona 


