
Informació	  rela.va	  al	  Servei	  de	  Menjador	  

!
ANTICS	  USUARIS	  DEL	  SERVEI	  DE	  MENJADOR	  
Les	  famílies	  que	  fins	  al	  mes	  de	  juny	  passat	  van	  u5litzar	  el	  servei	  de	  menjador	  i	  no	  han	  presentat	  
la	  seva	  baixa	  o	  no	  tenen	  cap	  deute	  pendent	  amb	  l’AMPA,	  queden	  automà5cament	  inscrits	  per	  
al	  present	  curs.	  

TIQUETS	  DE	  MENJADOR	  
El	  preu	  mensual	  del	  menjador	  pels	  nens	  i	  nenes	  	  de	  P3	  a	  6è	  curs	  serà	  de:	  setembre	  i	  juny	  95	  €.	  
D’octubre	  a	  maig	  117	  €.	  	  

El	  preu	  del	  5quet	  diari	  esporàdic	  serà	  de	  6,80	  €	  
L’horari	  de	  venda	  serà	  de	  dilluns	  a	  divendres	  de	  9	  a	  10	  hores	  a	  la	  secretaria	  de	  l’AMPA.	  
No	  es	  vendran	  5quets	  a	  cap	  família	  que	  5ngui	  algun	  deute	  pendent.	  !
SORTIDES	  
El	  nen/a	  que	  habitualment	  u5litza	  el	  servei	  de	  menjador,	  si	  per	  mo5us	  personals	  ha	  de	  sor5r	  
durant	  aquest	  horari,	  el	  pare/mare	  haurà	  de	  signar	  l’autorització	  de	  sor5da.	  !
DIETES	  
Qualsevol	  dieta	  que	  un	  nen/a	  hagi	  de	  seguir	  a	  l’hora	  de	  dinar	  s’ha	  de	  no5ficar	  de	  9h	  a	  10h	  del	  
maQ	  personalment	  a	  la	  secretaria	  de	  l’AMPA	  o	  bé	  per	  telèfon	  trucant	  al	  93.450.27.56.	  !
ABSÈNCIES	  DELS	  NENS/ES	  FIXOS	  
Qualsevol	  absència	  s’haurà	  de	  comunicar	  de	  9	  a	  10	  del	  maQ	  personalment	  a	   la	  secretaria	  de	  
l’AMPA	  o	  bé	  per	  telèfon	  trucant	  al	  93.450.27.56.	  
En	   cas	   que	   no	   es	   no5fiqui	   l’absència,	   es	   perd	   el	   dret	   a	   la	   devolució	   de	   l’import.	   El	   dre	   a	  
devolució	  es	  comptarà	  a	  par5r	  del	  3r	  dia	  d’absència.	  
LES	   DEVOLUCIONS	   ES	   DESCOMPTARAN	   DEL	   REBUT	   CORRESPONENT	   EL	   MES	   POSTERIOR	   A	  
L’ABSÈNCIA,	  A	  EXCEPCIÓ	  DEL	  MES	  DE	  JUNY	  QUE	  S’ABONARAN	  EN	  EFECTIU	  A	  LA	  SECRETARIA	  DE	  
L’AMPA.	  !
	  PAGAMENTS	  DELS	  REBUTS	  
Els	  rebuts	  domiciliats	  seran	  presentats	  a	  cobrament	  els	  primers	  dies	  del	  mes	  corrent.	  Els	  rebuts	  
no	  domiciliats	  s’hauran	  d’abonar	  a	  la	  secretaria	  de	  l’AMPA	  de	  l’1	  al	  10	  del	  mes	  en	  curs.	  !
DEVOLUCIÓ	  DE	  REBUTS	  
Quan	   el	   banc	   retorni	   un	   rebut	   impagat,	   serà	   comunicat	   d’immediat	   a	   la	   família	   perquè	   faci	  
efec5u	  l’import	  del	  rebut	  més	  les	  despeses	  que	  l’en5tat	  bancària	  cobra	  per	  devolució.	  
En cas de no tenir notícies, un segon rebut retornat serà motiu per donar de baixa 
immediata, previ avís, dels servei de menjador. El mateix passarà amb els rebuts que es 
paguen a secretaria. !!



!
MATERIAL	  NECESSARI	  PEL	  MENJADOR	  !
Els	  nens/es	  de	  P3	  que	  es	  queden	  a	  dinar	  hauran	  de	  dur	  una	  bossa	  de	  43x35	  cm	  de	  color	  ????	  
per	   posar-‐hi	   un	  protector	   de	  matalàs	   de	   80	   cm	   i	   un	   llençol	   de	   sobre	   de	   la	  mida	  d’un	   llit	   de	  
baranesMIRAR.	  També	  necessitaran	  una	  bata	  marcada	  amb	  el	  nom	  i	  cognom	  i	  amb	  la	  paraula	  
“menjador”,	  el	  color	  és	  indiferent.	  Els	  nens/es	  de	  P4	  a	  3r	  que	  es	  queden	  a	  dinar	  hauran	  de	  dur	  
una	  bata	  marcada	  amb	  el	  nom	  i	  cognom	  i	  la	  paraula	  “menjador”,	  el	  color	  és	  indiferent.	  !
BAIXES	  DE	  MENJADOR	  DURANT	  ELS	  MESOS	  DE	  SETEMBRE	  I	  JUNY	  !
Per	   garan5r	   el	   nombre	   suficient	   de	   monitors	   durant	   l’horari	   de	   menjador,	   el	   servei	   de	  
monitoratge	  s’ha	  de	  contractar	  des	  del	  primer	  dia	  fins	  a	   l’úl5m	  dia	  de	  curs.	  Per	  aquesta	   raó,	  
qualsevol	  nen/a	  que	  no	  vulgui	  u5litzar	  el	  servei	  de	  menjador	  durant	  els	  mesos	  de	  setembre	  i	  
juny	   i	   sí	  durant	   la	   resta	  del	   curs	  amb	  caràcter	  fix,	  haurà	  d’abonar	   ineludiblement	  el	  preu	  del	  
servei	  de	  monitoratge	  corresponent	  a	  aquests	  dos	  mesos.	  !
BAIXES	  DURANT	  EL	  CURS	  !
El	   nen/a	   que	   vulgui	   donar-‐se	   de	   baixa	   de	   menjador,	   guarderia	   o	   de	   qualsevol	   ac5vitat	  
extraescolar	  ha	  de	  comunicar-‐ho	  amb	  un	  mínim	  de	  15	  dies	  d’antelació.	  


