Escola Santa Anna
Curs 2020-2021

Normatives i preus

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Modalitat de pagament
Els cobraments dels rebuts es duran a terme entre l'1 i el 10 del mes corrent, en
quotes mensuals calculades segons el nombre de dies lectius de cada mes
mitjançant domiciliació bancària. Cada mes es descomptaran els dies de malaltia
del mes anterior. Al juliol es farà una transferència dels dies d’absència de juny.
No es podran fer pagaments en efectiu de les quotes.
Preus Menjador
Els preus del servei de menjador pel curs 20-21 seran:
. Fix mínim 3 dies per setmana o 12 dies al mes: 6,10€
. Esporàdic: 6,90€

En cas de retorn del rebut, la coordinadora o l’empresa Teno, es posarà en
contacte amb la família i enviarà l’ import de la devolució i data límit de pagament,
perquè faci efectiu el rebut, passat aquest temps no es podrà fer ús del servei de
menjador fins a regularitzar la situació. Els rebuts retornats es veuran incrementats en
3€ sobre la quota en concepte de despeses bancàries, i s’hauran de fer efectius de
manera immediata en el compte corrent de l'empresa TENO.
QUOTES ESCOLA SANTA ANNA (FIXOS 5 DIES) 2020-2021.
Mes

Quota

Mes

Quota

Setembre

79,30 €

Febrer

115,90 €

Octubre

128,10 €

Març

122,00 €

Novembre

122,00 €

Abril

109,80 €

Desembre

79,30 €

Maig

122,00 €

Gener

97,60 €

Juny

97,60 €

Servei esporàdic
Es considera servei esporàdic el d’aquells infants que fan ús del menjador dos o
menys dies per setmana. El pagament es farà per TPV igual que el curs anterior, per
qualsevol dubte podeu parlar amb la coordinadora de menjador.
Usuaris Becats
Els usuaris que tinguin confirmada la beca la podran consumir durant el curs.
El dia que es quedin han d’informar a la coordinadora.
2

Faltes d'assistència justificades
 S'ha de notificar la falta d'assistència al menjador per whatsapp abans de les
9:30h del matí al telèfon de la coordinadora.
 Sempre que s’avisi abans de les 9:30h del matí es retornarà al rebut del mes
següent el 100% del menú a partir del primer dia d’absència.
 En el cas de colònies i sortides educatives, si no es fa ús del servei de
carmanyola, es retornarà el 100% del menú al mes següent.
A principi de curs es farà una única consulta per saber si es voldrà pícnic
durant tot el curs.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Donada l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 no es podrà donar
atenció de forma presencial al centre, per tant si teniu qualsevol consulta, us podeu
posar en contacte per telèfon amb la coordinadora de menjador o al telèfon o
email de les oficines de Teno.
Coordinadora del menjador
Toñi
santaannamenjador@gmail.com
Telèfon: 647959710

Atenció a les famílies des de les oficines de Teno
Encarna/Laura
info@teno.cat
Telèfon: 93 327 84 00 ext. 11
Mòbil: 610 34 02 45
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