
Institut Salvador Espriu 
 

 
                                                                SERVEI DE MENJADOR 
 
Benvolgudes famílies, 
 
El curs 2020-2021 s’oferirà servei de menjador amb cuina pròpia a les instal·lacions l’Escola la Farigola del 
Clot, de dilluns a dijous.  
 

TORNS DE MENJADOR I ACTIVITATS 
L’horari de les activitats i del menjador serà el següent: 
 
Activitats a l’institut (aula d’estudi, activitats de lleure i jocs de taula)  14:00 a 14.55  h * 
Dinar          15:00 a 15.30 h 
Marxar a casa                                                                      15.30 h 
*Els grups que surten a les 14 es quedaran amb la monitora a l’institut fins que surtin la resta de grups a les 14:55 

 
Enguany els joves hauran de portar la mascareta posada durant l’espai de menjador. Únicament se la podran 
treure quan estiguin asseguts per dinar. 
 

QUOTES I MODALITATS     
A continuació us presentem la relació de modalitats i preus dels serveis acordats per aquest curs 2018-2019  
 
Quota mensual   
Preu fixe/dia  6,33 € 
Preu eventual/dia 6,96 € 
 
La quota de menjador guarda relació amb la quantitat de nombre de dies de l’institut. D’aquesta manera 
trobareu que el preu dependrà de  la quantitat de dies lectius del mes, descomptant  els dies festius i 
vacances.  
 
En el moment que sapiguem si podem obrir tots els dies de la setmana, segons les inscripcions, us farem 
arribar les quotes mensuals, calculades en funció de 6,33 € per el número de dies lectius mensuals. 
 
Recalcularem les quotes de les famílies que sol·liciteu ajudes econòmiques en funció de l’import de les 
mateixes.  
 
Cal tenir en compte: 
 

● Heu de formalitzar la inscripció a través del següent enllaç:  

Espriu: http://www.xino-xano.org/activitats/serveis-escolars/inscripcions-espriu/ 

  

 Cap jove podrà assistir al servei de menjador sense haver formalitzar la inscripció a través del 
l’enllaç. Per començar el mateix dia d’inici del curs haureu de fer la inscripció com a màxim el 10 de 
setembre.  
Després de l’inici de curs podran assistir-hi el dia següent a la realització de la inscripció online. 
  

http://www.xino-xano.org/activitats/serveis-escolars/inscripcions-espriu/


● Formes de pagament: domiciliació bancària. Enguany amb motiu de la COVID-19 no agafarem 

pagament en efectiu. 

● Les mensualitats les cobrarem abans del dia 5 de cada més ( la quota corresponent a setembre la 

cobrarem el dia 22). 

● Les eventualitats de menjador també es passaran per domiciliació bancària a final de mes.  

● Les eventualitat s’han d’avisar abans de les 10 hores al mòbil de contacte. Sense inscripció no es 

poden realitzar eventualitats. 

● El telèfon de contacte és 681 27 70 56 

● Els usuaris de menjador que per causes justificades no utilitzin el servei, se’ls retornarà la part 

proporcional d’alimentació 3 €/dia.  Les absències es comptaran a partir del 5è dia.  

● Les baixes del servei caldrà notificar-les i signar-les abans del dia 30 del mes anterior, per tal de no 

generar despeses innecessàries. 

● No podrà fer ús del servei de menjador cap alumne que tingui pendent rebuts dels curs anterior. 

L’impagament del rebut a dia 15 de cada mes, suposarà que l’alumne no podrà fer ús del servei. 

● Els rebuts amb domiciliació bancària retornats, tenen una despesa addicional que anirà a càrrec de 

l’usuari (2 €). 

 
MENÚ 
Als nostres menús hi ha productes de proximitat i  productes ecològics, així com també d’entitats de consum 
responsable i comerç just.  
 
Us recordem que podeu consultar o descarregar el menú, a l’apartat de notícies del web de Xino-Xano 
(www.xino-xano.org). Les famílies que no disposin d’accés a Internet, hauran de comunicar-ho per tal de 
rebre-ho en format paper.  Al web, o bé en format paper,  disposareu del menú mensual del servei de 
menjador a més d’una proposta de sopars complementària per  a facilitar-vos  l’equilibri nutricional a casa 
vostra. Tots dos estat revisats per professionals de la dietètica i la nutrició de l’Institut d’Assessorament 
Dietètic i Nutricional (IADIN www.iadin.com).  
 
*** Els dies que hi hagi sortida escolar, NO hi haurà servei de pic-nic *** 
Les sortides s’han d’avisar a administracio@xino-xano.org amb un mínim d’una setmana d’antelació per 
poder fer una previsió a cuina. 

 
AL·LÈRGIES I PROBLEMES ALIMENTARIS 
Tots aquells alumnes que pateixin algun problema d’al·lèrgia, malaltia, o qualsevol aspecte que pugui afectar 
al vostre fill/filla a l’hora de dinar, és imprescindible notificar-ho en començar el curs per escrit amb un 
informe del metge a la coordinadora del servei, aportant la corresponent notificació facultativa a l’enllaç 
d’inscripció, a part d’omplir la fitxa sanitària que s’adjunta amb la inscripció.  
 

 

 

http://www.xino-xano.org/
http://www.iadin.com/


COMUNICACIÓ I GESTIÓ 
A nivell de rebuts, cobraments, canvis de dades i altres temes administratius relacionats amb el servei, 
podreu contactar amb nosaltres:  
Xino-Xano Associació de Lleure | administracio@xino-xano.org | Tel. | dll-dv 9.30 a 13.00h  
 
Us recordem que és imprescindible que si hi ha cap modificació de les vostres dades   (número de telèfon, 
canvi de banc, baixa del servei...) ens ho comuniqueu per tal d’actualitzar la nostra base de dades i per no 
generar molèsties innecessàries.  
 
Per qualsevol incidència amb el servei, suggeriment, comunicació d’al·lèrgies o dietes i aspectes més 
individuals del vostre fill/filla, podreu dirigir-vos a Xino-Xano (administracio@xino-xano.org ; 681 277 056), 
preferentment en el següent horari:  dilluns a divendres de 9.30h a 13 hores. 
 
 
Restem a la vostra disposició, 
Xino-Xano Associació de Lleure  
Segueix-nos| www.xino-xano.org 

mailto:administracio@xino-xano.org

