
ESCOLA PAU CASALS (VACARISSES)

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Per tal de donar resposta als dubtes d’inici de curs, us enviem de nou la informació del servei 
de menjador amb algunes modificacions i aclariments:

 Per aquest curs el preu del servei de menjador FIX serà de 6,16€/dia. Es considera FIX 
aquell infant que fa ús del servei més de dos dies a la setmana. 

 El preu del servei de menjador ESPORÀDIC serà de 6,31€/dia. Caldrà avisar a la 
persona encarregada de la gestió del menjador abans de les 10h.

 Donades les dades d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris fixos i esporàdics 
corresponents al mes de setembre es cobraran entre l’1 i el 6 del següent mes.

 El cobrament dels usuaris FIXOS i ESPORÀDICS es faran els primers dies de cada mes, 
mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, TRANSFERÈNCIA o CYBERPACK. En cas de 
retorn del rebut per l’entitat financera, sense haver-se fet l’abonament corresponent, 
l’empresa es posarà en contacte amb els pares/tutors per informar-los d’aquest fet, 
tot comunicant-los que tenen el marge de tres àpats per regularitzar la situació. Si el 
quart dia no s’ha fet el pagament, l’infant usuari no podrà fer ús del servei fins que no 
es regularitzi la situació.  S’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. 

 Descompte d’un 4% al preu del menú al 2n, 3r o 4t germà. El descompte s’aplicarà a 
partir del segon germà segons l’ordre de naixement.

 Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran 
d’avisar el mateix dia abans de les 10h a la persona encarregada de la gestió. 
D’aquesta manera, se’ls hi retornarà l’import sencer del menú.

 Horari de gestió de menjador a l’escola:
9h a 10h (donada la situació només es faran consultes i gestions no presencials)
Telèfon 659 68 41 27 (Raquel López)
menjadorpaucasalsvacarisses@gmail.com 

 Totes aquelles famílies que vulgueu fer ús de pícnic, esmorzar o berenar ho haureu de 
comunicar a la persona encarregada de la gestió. El preu de l’esmorzar és d’1€ així 
com el preu del berenar també és d’1€.

 Pel bon funcionament del servei recordeu que us heu d’inscriure directament en el 
programa de gestió de rebuts AMPASOFT https://paucasals.ampasoft.net/login i 
presentar impresa la inscripció complimentada i signada i la fotocòpia de la targeta 
de la Seguretat Social de l’infant a la coordinadora del servei (a través de l’agenda, o 
en mà directament). 

Us adjuntem manual per donar d’alta al vostre fill/a:
 https://paucasals.ampasoft.net/login



A baix a la dreta: ALTA FAMÍLIES

2.  Dades família: ELS DOS COGNOMS DE L’ALUMNE
No feu cas a la casella SOCI o NO SOCI AMPA

3. Dades PARE/MARE/TUTORS (Les dades amb * són obligatòries)
A la casella observacions posar els dies que es quedaran

4. Dades de l’ALUMNE
5. Desar formulari

 Per últim recordar-vos que atendrem totes les vostres peticions, queixes, 
incidències, felicitacions, dubtes a partir de la coordinadora del servei. Estudiarem 
la vostra demanda i us donarem resposta amb la major celeritat possible.

Gràcies per la vostra predisposició.

Atentament,



ESCOLA FONT DE L’ORPINA (VACARISSES)

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Per tal de donar resposta als dubtes d’inici de curs, us enviem de nou la informació del servei 
de menjador amb algunes modificacions i aclariments:

 Per aquest curs el preu del servei de menjador FIX serà de 6,16€/dia. Es considera FIX 
aquell infant que fa ús del servei més de dos dies a la setmana. 

 El preu del servei de menjador ESPORÀDIC serà de 6,31€/dia. Caldrà avisar a la 
persona encarregada de la gestió del menjador abans de les 10h.

 Donades les dades d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris fixos i esporàdics 
corresponents al mes de setembre es cobraran entre l’1 i el 6 del següent mes.

 El cobrament dels usuaris FIXOS i ESPORÀDICS es faran els primers dies de cada mes, 
mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, TRANSFERÈNCIA o CYBERPACK. En cas de 
retorn del rebut per l’entitat financera, sense haver-se fet l’abonament corresponent, 
l’empresa es posarà en contacte amb els pares/tutors per informar-los d’aquest fet, 
tot comunicant-los que tenen el marge de tres àpats per regularitzar la situació. Si el 
quart dia no s’ha fet el pagament, l’infant usuari no podrà fer ús del servei fins que no 
es regularitzi la situació.  S’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. 

 Descompte d’un 4% al preu del menú al 2n, 3r o 4t germà. El descompte s’aplicarà a 
partir del segon germà segons l’ordre de naixement.

 Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran 
d’avisar el mateix dia abans de les 10h a la persona encarregada de la gestió. 
D’aquesta manera, se’ls hi retornarà l’import sencer del menú.

 Horari de gestió de menjador a l’escola:
9h a 10h (donada la situació només es faran consultes i gestions no presencials)
Telèfon 606 95 80 48 (Eva Ugal)
menjadorfontorpina@gmail.com 

 Totes aquelles famílies que vulgueu fer ús de pícnic, esmorzar o berenar ho haureu de 
comunicar a la persona encarregada de la gestió. El preu de l’esmorzar és d’1€ així 
com el preu del berenar també és d’1€.

 Pel bon funcionament del servei recordeu que us heu d’inscriure directament en el 
programa de gestió de rebuts AMPASOFT https://fontorpina.ampasoft.net/login i 
presentar impresa la inscripció complimentada i signada i la fotocòpia de la targeta 
de la Seguretat Social de l’infant a la coordinadora del servei (a través de l’agenda, o 
en mà directament). 

Us adjuntem manual per donar d’alta al vostre fill/a:
 https://fontorpina.ampasoft.net/login



A baix a la dreta: ALTA FAMÍLIES

2.  Dades família: ELS DOS COGNOMS DE L’ALUMNE
No feu cas a la casella SOCI o NO SOCI AMPA

3. Dades PARE/MARE/TUTORS (Les dades amb * són obligatòries)
A la casella observacions posar els dies que es quedaran

4. Dades de l’ALUMNE
5. Desar formulari

 Per últim recordar-vos que atendrem totes les vostres peticions, queixes, 
incidències, felicitacions, dubtes a partir de la coordinadora del servei. Estudiarem 
la vostra demanda i us donarem resposta amb la major celeritat possible.

Gràcies per la vostra predisposició.

Atentament,


