
PREUS DEL SERVEI DE MENJADOR  
 
 
 
 
 
 
PRUS DEL SERVEI ACOLLIDA MATÍ 
 
 
 
 
 
 
15% de descompte a les famílies que tinguin 3 o més fills fixes al servei de 
menjador. 
 
FORMA DE PAGAMENT 
FIXES: 
Als usuaris que es quedin a dinar 3,4 o 5 dies a la setmana, sels passarà un rebut 
pel banc. 
Als mesos de setembre i juny el rebut es passarà a finals del mes. 
Als altres mesos, el rebut es passarà  del 5 al 10 de cada mes fent un càlcul 
dels dies lectius del mes, i abonant les possibles incidències del mes anterior. 
ESPORÀDICS: 
Les famílies que vulguin fer ús del menjador de forma esporàdica ho hauran de 
fer a través de tiquets. 
Els tiquets es paguen al caixer automàtic de La Caixa mitjançant un codi de 
barres que us facilitarà al coordinador. S’han de treure de cinc en cinc. 
Amb el resguard de pagament, el coordinador us els bescanviarà per tiquets, que 
podreu fer servir durant tot el curs. No caduquen. 
PER UN TIQUET PUNTUAL, ES POT COMPRAR DIRECTAMENT A LA 
COORDINADORA SEMPRE I QUAN ES PORTI L’IMPORT EXACTE. 
 
FUNCIONAMENT  DE MENJADOR: 
 

1. El servei de menjador  s’iniciarà el dia 12 de setembre de 12.30 a 15h 
per els infants d’educació infantil i de primària . Els alumnes de P3 
iniciaran el menjador el dia 17 de setembre. 

2. El dia 12 de setembre s’iniciarà el SERVEI D’ACOLLIDA (8 A 9). 
Informació de preus i inscripcions, a la coordinadora. 

 
3. A la pàgina principal (www.elmenudelpetit.es) haureu de clicar al botó.  
4. INSCRIPCIONS: Per fer ús del servei de menjador i acollida matinal, 

cal fer una inscripció a través de la web: www.elmenudelpetit.es. 
Si ja es va fer el curs passat, només caldrà fer la renovació. 

5. L’horari per avisar de dietes, entrega de tiquets esporàdics o altres 
comunicacions és de 9 a 9,30 h ( personalment al coordinador, nota a la 
bústia del menjador, o al WhatsApp del menjador ). 

6.  El funcionament de les dietes serà 3 dies consecutius, com recomanen    
els pediatres. Els infants amb al·lèrgies e intoleràncies han de portar 
una copia de l’informe del metge.                                                                     

7. Les faltes d’assistència del menjador s’han de comunicar abans de les 
9,30 h de forma justificada al coordinador. Si han estat comunicades 
dintre del termini , es retornarà la totalitat del menjador.  
Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 de cada 
mes, i signar el full de baixa.  

8. Aquells usuaris que tinguin el servei becat, només pagaran l´import 
corresponent a la part no becada, sempre i quan es disposi de la 
corresponent adjudicació de l’ajut. 

9. El servei de menjador està subjecte al reglament del centre pel que fa a 
situacions excepcionals o d’indisciplina. 

10. En el cas que necessiteu que el vostre fill/a  prengui qualsevol medicació 
a l’horari del migdia, heu d’omplir i signar una autorització. 

11.  A la nostra web les famílies poden consultar el menú, la programació 
d’activitats de cada mes, accedir als documents del servei (inscripció, 
codi barres,...) Poden veure fotos i conèixer les cares de les persones 
que estem amb els infants a la estona del migdia. 
Heu d’accedir a la web www.elmenudelpetit.es  prémer la pestanya 
escoles ed.infantil/primària, escola Jacint Verdaguer i escriure la 
contrasenya (elmenudelpetit2024) 

12. MATERIAL:  
P3: roba de llit per dormir pitet.  
P4: pitet (opcional). 
 

AL SETEMBRE ES FARÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA.  
Pendent data de la reunió. 

 
 

 

 PREU MENJADOR 
 

FIXE (3,4 o 5dies) 
 

6,80€ 
 

ESPORÀDIC 
 

7,35€ 

 PREU MENJADOR 
FIXE 1 HORA 
FIXE ½ HORA 

35€ 
20€ 

ESPORÀDIC 1 HORA 
ESPORÀDIC ½ HORA 

3,50€ 
2€ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
INFORMACIÓ DEL SERVEI 

DE MENJADOR  
 

ESCOLA  
JACINT VERDAGUER 

 
CURS 2019-2020 

 

 
 

 

 
Horari d’atenció a les 

famílies: 
 

De dilluns a divendres  
de 9 a 9,30 hores 

 
Mòbil Menjador 

697158673 
 

menjadorjacintverdaguer@elmenudelpetit.es 
 


