INFORMACIÓ FUNCIONAMENT DEL MENJADOR PER NOVES FAMILIES A L’ESCOLA
COORDINADORA: PILAR GUIJOSA Horari: 9:00 a 10:15 i de 12:15 a 15:15.

PREU I COBRAMENTS:
● El preu del servei de menjador fixe és de 6,54 euros. Es considera fix si es queda com a mínim 1 dia a la setmana.
● El preu del servei menjador esporàdic és de 7,19 euros.
● El pagament es pot fer domiciliat o per transferència.
● El còmput de la quota dels dies fixes és mensual, es cobra entre l’1 i el 7 de cada mes, i es cobra a mes anticipat. El còmput de serveis esporàdics
es cobra a mes vençut. El pas d’esporàdic a fixe es computa a partir del mes següent a l’avís.
● Les colònies i excursions ja es tenen en compte en el còmput de la quota.
● Es pot fer el canvi d’un dia per un altre, sempre que estigui dintre del mateix mes i s’avisi abans de les 9.30 del matí. No es pot fer traspàs entre
germans/es.

FALTES O ABSÈNCIES:
● En cas que hi hagi algun canvi o absència cal notificar-ho abans de les 9:30 del matí (que és quan es passa la comanda) a la persona coordinadora
del servei.
● En cas contrari es considerarà no comunicat i es cobrarà el 100% de l’àpat

RETORN DE L’IMPORT DEL MENJAR PER BAIXES COMUNICADES:
●
●
●
●

L’abonament es farà efectiu a mes vençut al compte corrent de la família.
Es retornaran 2.5 euros fins al 3r dia.
Des del 4t dia de baixa consecutiva es retornarà el 100% del preu del servei.
En cas de baixa del servei de fixe, es farà la devolució íntegra des del primer dia.

COMUNICACIÓ:
Us podeu comunicar amb la Pili (coordinadora del servei) de les següents formes:
● Per correu electrònic: enriccasassas@vostracuina.com

● Per telèfon 608 647808 o WhatsApp.
● Presencial al menjador de 9:00 a 10:15 h.
MENÚS:
Podeu consultar els menús a la pàgina web de l’AFI o a la pàgina web de La Vostra Cuina.
ALTRES CONSIDERACIONS:
● Per fer ús del menjador cal tenir el full de dades del menjador degudament complimentat (inclosa la descripció d’al·lèrgies o intoleràncies),
signat i entregat.
● Qualsevol especificitat individual que no estigui contemplada a les rutines establertes actualment caldrà anar acompanyada d’un informe per
part d’un facultatiu
● Els alumnes de P3 fixes rebran un full de l’agenda en la que es comunicaran les observacions de l’infant durant l’espai de migdia.
● Els infants de P3 se’ls proporcionarà un llençol que hauran de rentar quinzenalment a casa i que quan acabi el curs hauran de retornar.
● Les famílies que a casa mengin iogurt sense sucre tenen l’opció de demanar-lo en el full d’inscripció. Aquesta opció és fixa per a tot el curs
● L’escola recomana iniciar el servei de menjador a partir de la segona setmana sencera per als infants de P3 per a aquelles famílies que els sigui
possible fer-ho.

