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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA - MENJADOR 

Benvolgudes famílies, 

El dijous dia 20 de setembre de 2018 va tenir lloc a l’escola l’assemblea extraordinària 
referent al menjador. 

L’empresa CATSCHOOL va fer la seva proposta per a la modificació en el mètode de 
pagament de les quotes mensuals per a les famílies que tenen contractat el servei de 
menjador durant tot el curs escolar. 

La seva proposta passava de fer un pagament mensual amb quotes iguals dels mesos de 
setembre a juny per un import de 109 € , a fer un pagament diferenciat per cada mes, de 
manera que es cobrarà els dies reals d’assistència al menjador pel preu diari. 

El cobrament es passarà del 5 al 10 de cada mes i la regularització dels dies en els que els 
nens falten a l’escola (si s’avisa prèviament) es regularitzarà al mes següent. 

De tal manera els pagaments quedaran de la següent manera: 

Setembre:  13 dies * 6’20 € = 80’60 € (el rebut es passarà a partir d’aquesta setmana) 
Octubre :  22 dies * 6’20 € = 136’40 € 
Novembre:  20 dies * 6’20 € = 124 € 
Desembre :  13 dies * 6’20 € = 80’60 € 
Gener:  18 dies * 6’20 € = 111’60 € 
Febrer:  19 dies * 6’20 € = 117’80 € 
Març:   20 dies * 6’20 € = 124 € 
Abril:   16 dies * 6’20 € = 99’20 € 
Maig:   22 dies * 6’20 € = 136’40 € 
Juny :  14 dies * 6’20 € = 86’80 € 

Total dies lectius: 177 
Preu del menjador per dia: 6’20 € 
Descompte per dia avisat : 3 € 

Aquesta proposta de CATSCHOOL va ser votada i aprovada  per les famílies  assistents a 
l’assemblea, amb el vot a favor de 20 famílies i el vot en contra de 12.  
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