Curs:

BUTLLETA D’ INSCRIPCIÓ
SERVEI MENJADOR: ESO

ESO

FULL PER L’ESCOLA

TORNAR A L’ESCOLA

El/la senyor/a

, pare/mare de

l’alumne/a ___________________________________________

Del curs

de l’ESO.

Comuniquem a l’escola que el meu fill/a serà:

ALTA

MODIFICACIÓ:

Del servei de menjador a partir del dia:
•

del mes

202

Cal marcar els dies en que es quedarà a dinar:

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
•

DIETA ESPECIAL - (Recordeu adjuntar l’informe del metge en cas d’al·lèrgies o
intoleràncies a algun aliment) -

BAIXA del servei de menjador a partir del dia:

mes

202

Signatura del pare/mare, tutor/a

FULL A RETORNAR A L’ESCOLA
Mod. Alta/Baix a· menjador· 20.21

ESO 202_ / 202_
INFORMACIÓ GENERAL
SERVEI MENJADOR: ESO

FULL PER A LA FAMÍLIA

Aquest curs el servei de menjador començarà el dimarts dia 14 de setembre.
La inscripció al servei de menjador és per a tots els alumnes de l'ESO que es quedin a dinar com a mínim
1 dia a la setmana de forma continuada.
-

ALTES per els alumnes fixos: cal lliurar les butlletes a secretaria no més tard del dia
Dimarts, 14 de setembre

-

BAIXES durant el curs: haureu de passar per la secretaria o descarregar el full al web
de l’Escola. Desprès caldrà RETORNAR-LA degudament signada pels pares, abans del dia 25 de
cada mes, perquè pugui ser efectiu en el mes següent

-

MODIFICACIONS (canvi dies): qualsevol modificació en
notificar-la abansdel dia 25 de cada mes.

-

El dinar serà servit per l'empresa "CÀTERING CANTÁBRICO" de Barcelona.

-

Els alumnes estaran atesos pels corresponents responsables de menjador o vigilància.

-

El cost del menjador inclou el menjar, el servei de menjador i la vigilància.

L'HORARI SETMANAL SERÀ:

el servei de menjador caldrà

de dilluns a dijous de 13:30 - 15:00h

 La facturació es farà juntament amb el rebut de l'escola el 10 de cada mes.
 La quota es calcula cada mes i ja es descompten els dies d’excursions i convivències.
 Avisant amb 3 dies d'antelació a secretaria de l'absència continuada de l'alumne per qualsevol

raó, l'import corresponent es podrà descomptar del rebut del següent mes. Cal tenir en compte
que si es posa malalt durant la setmana corrent no es podrà descomptar.

 Si un alumne es queda de forma esporàdica haurà de comunicar-ho a través d’una nota signada

pel pare/mare a secretaria amb 3 dies d'anticipació, i pagar l'àpat en efectiu abans de pujar a classe.

 Els alumnes que es queden al menjador, NO PODENSORTIR DE L'ESCOLA.
 Si l'alumne ha de marxar per qualsevol raó, abans o després de dinar, el pare/mare o tutor ha de

comunicar-ho a la secretaria de l’escola.

 Aquest curs, degut a la prevenció del COVID 19, serà obligatori que tot l’alumnat porti una mascareta

i la caixa per guardar-la amb el nom i el curs.

 El menú de cada mes es pot consultar al web de l'escola.

FULL PER A LA FAMÍLIA

