
SERVEI DE MENJADOR - curs 2021-22 
INFANTIL I PRIMÀRIA

El servei de Menjador Escolar ofereix les següents modalitats d'inscripció

1.- INSCRIPCIÓ DE CURS: Aquesta modalitat comporta l'obligació d'abonament de les 10 mensualitats.
        - Inscripció per tot el curs de setembre a juny 

        - El preu del curs (175 dies escolars)1queda repartit en 10 mensualitats iguals. 
        - S'ha de notificar a Secretaria, del 21 de juny al 14 de juliol. En tot cas, abans del 4 de setembre

 - Marqueu els dies que utilitzareu el servei de Menjador  (els dies marcats seran invariables al llarg del curs)

    Menú diari al llarg de tot el curs  (136 €/mes) Cada dia

1 d/set  8,90€/dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

2 d/set   60€/mes

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

3 d/set.  89€/mes

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

4 d/set.   115€/mes

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

2.- INSCRIPCIÓ MENSUAL 
  - La inscripció mensual s'ha de notificar com a mínim tres dies laborables abans de l'inici del mes sol·licitat.       - 

Els mesos de setembre i desembre tenen un preude 110€/mes 
      - Els mesos de gener, abril i juny tenen un preu de 127€/mes 
      - La resta de mesos, 159€/mes

Marqueu el mes triat

Setembre

Desembre

Març

Juny

Octubre

Gener

Abril

Novembre

Febrer

Maig

3.- INSCRIPCIÓ DIÀRIA  
   - El tiquet diari s'ha d'adquirir a Secretaria amb antel·lació o el mateix dia abans d'1/4 de 10 del 

matí.       - Tiquet eventual: 8,90€

Nom de l'alumna/e:

   - Utilitzarà el Servei en la modalitat senyalada

   - Els dies d'excursió vol el dinar de l'escola   Si

No

    És al·lèrgic/intol·lerant a (cal adjuntar informe mèdic)

Data:

Curs:

Nom del pare/mare/tutor:
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