INFORMACIÓ MENJADOR CURS 2020-2021
Benvinguts a tots!
Comencem un curs atípic com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, el menjador ja està preparat per
oferir els seus serveis com cada any complint amb la nova normativa vigent. Gràcies per la vostra confiança.
També volem informar-vos que el preu del menú diari s’ha incrementat respecte al curs passat per l’IPC interanual,
que ha estat del 1,10%. Per tant, aquest curs 2020-2021:
El preu del menú DIARI

5,55 € per a fixos

6,10 € per a provisionals
El preu del menú MENSUAL




SETEMBRE: 83,25 €
La quota del mes de setembre és de 5,55€ * 15 dies (83,25 €) sempre que l’alumne hagi començat el 10 de
setembre, sinó, es comptaran els dies des de la incorporació de l’alumne al menjador.
OCTUBRE – MAIG: 100,60 €
D’octubre de 2020 a maig de 2021 el preu de la mensualitat és de 100,60 €.
Aquest és el preu de la mensualitat sempre i quan l’alumne és fixe al menjador al llarg d’aquests 8 mesos, si l’alumne
s’incorpora posteriorment a l’1 d’octubre o és baixa abans del 31 de maig, el preu de la mensualitat es tornarà a calcular en
base a la mitja dels dies lectius dels mesos que faci ús del menjador.



JUNY: 88,80 €
La quota del mes de juny de 2021 serà de 5,55€ * 16 dies (88,80 €).

Terminis de pagament

Els rebuts és pagaran:

Per banc, de l’1 al 5 del mes al compte domiciliat

En efectiu, de l’1 al 15 al menjador, per la nova entrada habilitada al C/ De Ses Escoles.
Si algun rebut no es paga dins aquests terminis i no es fa efectiu durant el mateix mes, l’alumne serà donat de
baixa del menjador, amb previ avís als pares o tutors.
Horari del servei i recollida

L’horari del servei és de 14:00h a 16:00

La recollida es farà seguint el mateix sistema d’entrada als matins al centre escolar.

Els alumnes d’educació infantil podran sortir des de les 15:30h fins les 16:00h (si han de sortir abans s’ha
d’avisar al servei)

Els alumnes d’educació primària podran sortir a partir de les 15:00h

Els nins que hagin d’anar-se’n tot sols han de dur signada l’autorització adjunta
Podeu consultar qualsevol dubte al telèfon 677 429 260
Atentament,
Moncho
Jo, D..............................................................................................................amb DNI
..........................................AUTORITZO a ................................................................................ .................................. a
sortir tot sol del col·legi a partir de les 15.00h.

Signat:
Pare / Mare / Tutor

