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Barcelona, 7 de juny de 2018 

 

Benvolgudes famílies: 

Com cada any, l’elaboració del menjar es continuarà fent a la cuina de l’escola i es 

gestionarà des de l’empresa TENO, en la que tornem a dipositar la nostra confiança. 

A continuació us informem de les quotes del menjador del curs 2018-2019.  

Normativa del menjador 
 

1. El pagament del menjador es farà mitjançant domiciliació bancària. El càrrec es 

farà efectiu entre els primers dies de cada mes. 

2. Durant el curs es passaran 8 rebuts de quota sencera i 2 de mitja quota. Amb 

aquestes 10 quotes es cobrarà el menjador escolar de tot el curs.  

Les quotes dels usuaris seran les següents: 

   

� D'octubre 2017 a Maig 2018: 127,27€  

� Setembre 2018:   69,42€  

� Juny 2019:   69,42€ 

� Preu menú      6,50€               

� ESPORADICS     6,90€  

 

* Els infants que es queden de 2 a 4 dies setmanals de forma fixa, la quota es calcularà 

de forma proporcional als dies realitzats.  

3. Els rebuts retornats es veuran incrementats en 3€ sobre la quota en concepte de 

despeses bancàries. 

4. S'ha de notificar la falta d'assistència al menjador amb una nota o telefònicament 

abans de les 9.30 del matí. En casos de malaltia es descomptarà 1,50 €, que és la 

part corresponent al menjar. La part corresponent al monitoratge no es 

descomptarà. En cas que no es notifiqui la falta d’assistència, s’haurà de pagar 

tota la quota des del 1er dia. 

5. En cas d´ excursió es descomptarà 1,50€ i en cas de colònies es descomptarà 3,00€ 

des del primer dia (en el cas que no hi hagi picnic). Si no volen que posem picnic a 

cap excursió s’ha de comunicar a l’Elena a començament de curs. 

6. Els alumnes esporàdics han d’abonar l’ import del menú a la coordinadora del 

menjador (Elena Díaz), qui estarà a l’escola dins l’horari de 8.30h-9.30h. Telf:   

665009476  

7. Per donar-se de baixa del menjador s'haurà de comunicar a la Elena 5 dies abans 

de produir-se. La podeu trobar a l’ Escola de 8:30h a 9:30h o li podeu enviar un mail 

a: menjadortaga@gmail.com  


