CIRCULAR INFORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR I SERVEI
D’ACOLLIDA DE L’ESCOLA L’ARENY CURS 2019-2020

SERVEI DE MENJADOR
Usuari/a fix
S’entendrà com a fixos els usuaris 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
El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària, transferència bancària o pagament
en efectiu a mes vençut, del dia 1 al 5 de cada mes.

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.

Usuari/a esporàdic
Es compraran els tiquets al menjador de l’escola de 9:00-9:30 hores. Si poden portin la
quantitat exacta o la més aproximada possible per tal de facilitar el cobrament en efectiu.
També, poden efectuar 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/a comensal, es lliurarà a la coordinadora del
menjador a l’hora indicada anteriorment.
Preu menú usuari/a esporàdic: 6,60 euros
Compte Corrent
Número de compte corrent ES49-0182-1013-1402-0157-5269
Atenció a les famílies
L’horari d’atenció a les famílies serà de 9:00 a 10:00 hores de dilluns a divendres. La persona
responsable és el Cristian, coordinador del servei de menjador.
Telèfon de contacte: 695 487 773

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 10:00 hores, no se’ls cobrarà el menú
corresponent d’aquell dia.
Els usuaris/es fixos o becats del menjador escolar que no comuniquin res al
coordinador/a de la seva falta d’assistència se’ls cobrarà el menú íntegre.
Les altes i baixes dels usuaris/es del menjador escolar es comunicaran al
coordinador/a del menjador, com a mínim, amb dos dies d’antelació.
Pícnics

Tots a Taula oferirà servei de pícnic a tos els usuari/es fixes del menjador.
Hàbits higiènics
Cada infant ha de portar de casa un raspall de dents i pasta dental en un estoig indicant nom i
curs, la qual la portaran a la motxilla cada dia.
Altes i Baixes
Per donar-se d’alta del servei de menjador, cal omplir la butlleta d’inscripció prèviament com a
mínim dos dies abans. Cal notificar la baixa com a mínim dos dies abans mitjançant correu
electrònic o telefònicament a la coordinació del centre del servei de menjador.
Al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries
L’alumat

que requereix una dieta específica per al·lèrgia i/o intolerància alimentària la de

presentar obligatòriament el certificat mèdic corresponent.

SERVEI D’ACOLLIDA
Usuari/a fix
Servei d’acollida de 8:00 hores a 9:00 hores



30 euros/mes (iva inclòs) al mes de setembre i mes de juny.
45 euros/mes (iva inclòs) d’octubre a maig ambdós inclosos.

Servei d’acollida de 8:30 hores a 9:00 hores



20 euros/mes (iva inclòs) al mes de setembre i mes de juny.
30 euros/mes (iva inclòs) d’octubre a maig ambdós inclosos.

