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CIRCULAR INFORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR I SERVEI 

D’ACOLLIDA CURS 2019-2020 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Usuari/a fix 

S’entendrà com a fixos els que fan ús del menjador com a mínim 3 dies a la setmana durant tot 

el mes.  

Preu menú usuari/a fix: 6,20 euros 

 

Forma de pagament 

Mitjançant domiciliació bancària, que es tramitarà del dia 1 al 5 de cada mes. El cobrament per 

domiciliació serà a mes vençut. També es podrà realitzar per transferència, portant el comprovant 

o  per targeta directament a la coordinadora del menjador del dia 1 al 5 de cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari/a esporàdic 

Per tal de fer ús del servei, hauran d’avisar a la coordinadora del servei de menjador el mateix 

matí , de 9 a 9:30h al despatx del AFA. Es prega que es porti la quantitat exacta o la més 

aproximada possible per facilitar el cobrament en efectiu. També poden efectuar el pagament 

amb targeta o fer l’ingrés de l’import amb antelació, en el compte que s’indica en l’apartat “compte 

corrent”. El justificant, a nom de l’alumne comensal, es lliurarà a la coordinadora del menjador a 

l’hora indicada anteriorment. 

Preu menú usuari/a esporàdic: 6,80 euros 

 

Compte Corrent 

Número de compte corrent  ES04-2038-9224-3360-0016-4165 

AVÍS IMPORTANT 

• Els alumnes que sol·licitin plaça per al menjador escolar del curs 2019-2020 

han d’estar al corrent de pagament per fer ús del mateix. 

• L’impagament d’una mensualitat impossibilita l’ús del servei de menjador 

escolar al mes següent. 

• Es carregaran els rebuts tornats, amb les despeses que es generin, en la 

següent emissió.  
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Atenció a les famílies 

L’horari d’atenció a les famílies serà els dijous de 10:00 a 11:30 hores de dilluns a divendres. 

També podreu contactar amb ella, de DLL a DV de 7:30h a 12:00h. mitjançant una trucada o  

enviar un whatsApp.  

Telèfon de contacte: 662115433 

e-mail: madorellcat@gmail.com 

 

Condicions del servei de menjador escolar 

• Els usuaris/es fixos del menjador escolar que avisin que no es queden a dinar al 

coordinador/a del menjador abans de les 9:30 hores se’ls hi cobrarà la part corresponen 

al servei de lleure. 

• Els usuaris/es fixos del menjador escolar que no avisin que no es queden a dinar al  

Altes i Baixes 

L’avís d’alta i baixa del servei caldrà notificar-ho dos dies abans mitjançant butlleta d’inscripció si 

es un alta i correu electrònic i/o telefònicament si és una baixa. 

 Al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries 

Tots els alumnes que requereixen una dieta específica per al·lèrgia i/o intolerància alimentària 

presentaran durant el mes de juny o inici de curs escolar OBLIGATÒRIAMENT el certificat mèdic.              
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SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ  (de 7:30 a 9:00 hores)  

SERVEI D’ACOLLIDA TARDA (de 16:30 a 18:00 hores) 

Usuari/a fix 

S’entendrà com a fixos els que fan ús del servei d’acollida com a mínim 3 dies a la setmana 

durant tot el mes.   

Tipus servei acollida  
Mati 

Preu/usuari/a 
 (mensual) 

7:30 – 9:00 hores ( esmorzar inclòs) 41,00-€ 

8:00 – 9:00 hores 30,00 -€ 

8:30 – 9:00 hores 10,00 -€ 

  

Tipus servei acollida 
Tarda 

Preu/usuari/a 
 (mensual) 

16:30 – 17:00 hores 10,00-€ 

16:30 – 17:30 hores 20,00 -€ 

16:30 – 18:00 hores 30,00 -€ 

 

Els usuaris/es que iniciïn el servei d’acollida matinal entre les 7:30 hores i abans de les 8:30 

hores podran esmorzar a l’escola sense cap cost addicional. L’esmorzar inclourà: entrepans, 

sucs, llet amb cacau en pols, cereals o galetes i fruita tallada del temps (cada dia serà un 

esmorzar diferent) 

Usuari/a eventual 

S’entendrà com eventual l’usuari/a que faci ús del servei menys de tres dies a la setmana. El 

pagament es pot fer seguint les mateixes condiciones que el servei de menjador escolar. 

Tipus servei acollida  
Matí 

Preu/usuari/a esporàdic/dia 
 

7:30 – 9:00 hores ( esmorzar inclòs) 3,00 -€ 

8:00 – 9:00 hores 2,00 -€ 

8:30 – 9:00 hores 1,00 -€ 

  

Tipus servei acollida 
Tarda 

Preu/usuari/a esporàdic 
 

16:30 – 17:00 hores 1,00 -€ 

16:30 – 17:30 hores 2,00 -€ 

16:30 – 18:00 hores 3,00 -€ 

 

Forma de pagament 

Mateixes condicions que el servei de menjador escolar. 

 

 

 

Material que cal portar  
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AVÍS IMPORTANT 

• Els alumnes que sol·licitin plaça pel servei d’acollida escolar del curs 2019-2020 han 

d’estar al corrent de pagament per fer ús del mateix. 

• L’atenció a les famílies es farà dijous de 10 a 11:30 hores. 

• També podreu contactar de DLL a DV , de 7:30 a 12h al telf: 662.115.433 

• Gestió directa als usuaris/es. 

• Les altes i baixes és comunicarà directament al coordinador/a del menjador amb dos dies 

com a mínim d’antelació. 

• L’ impagament d’una mensualitat impossibilita l’ús del servei al mes següent. 

• Es carregaran els rebuts tornats, amb les despeses que es generin, en la següent emissió.  

• En cas d’impagament es trucarà a les famílies afectades i disposaran d’un termini de 7 

dies per realitzar el pagament corresponent. En cas contrari el proveïdor, prèvia 

comunicació AMPA del centre, podria suspendre el servei fins a cancel·lar completament 

el deute 

 

 

       USUARIS DE P3 

• 1 muda de recanvi, amb el nom marcat i en una bossa de roba. 

• 1 Paquet de tovalloletes humides (cada principi de trimestre) 

• 5 Pitetes marcats amb el nom, cada dilluns (cada dia retornarem el brut) 

• 1 llençol finet per a l’hora de dormir, amb el nom marcat. 

 

 

       USUARIS DE P4 

• Si es considera necessari, una muda de recanvi. 

• 1 paquet de tovalloletes humides (cada principi de trimestre)  
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Aquest curs inicia al 12 de setembre i finalitza al 19 de juny,  en total son 176 dies lectius. 

Quadre rebuts menjador curs 19/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els rebuts es passaran del 1 al 5 de cada mes, el primer rebut serà al octubre. 

Els dies avisats, es descomptarà, 3€. 

 

 

MES DIES X PREU 
MENÚ 

TOTAL A 
PAGAR 
 

SETEMBRE 12 X 6’20€ 74.40€ 

OCTUBRE 23 X 6’20€ 142.60€ 

NOVEMBRE 19 X 6’20€ 117.80€ 

DESEMBRE 14 X 6’20€ 86.80€ 

GENER 18 X 6’20€ 111.60€ 

FEBRER 19 X 6’20€ 117.80€ 

MARÇ 22 X 6’20€ 136.40€ 

ABRIL 16 X 6’20€ 99.20€ 

MAIG 19 X 6’20€ 117.80€ 

JUNY 14 X 6’20€ 86.80€ 


