Barcelona, 20 de juny de 2018
Benvolgudes famílies,
Us informem sobre alguns aspectes i quotes de menjador per al curs 2018-19.
La quota del menjador és fixa/mensual, de setembre a juny. Aquesta quota es calcula
sobre el total del curs i es reparteix en 10 pagaments iguals. Inclou el dinar, l’aula d’estudi
amb un professor i el servei de monitoratge. Per aquest motiu es demana un compromís
de continuïtat al llarg de tot el curs.
* El preu del dinar d’un sol dia és de 12 € i es carrega en el rebut del mes següent.
* El preu de la mitja pensió mensual és de 151 €. L’opció de dinar tres dies a la setmana
té un cost de 119 €.
Quan un alumne es quedi a dinar esporàdicament, ho ha de comunicar a la secretaria de
l’escola a primera hora del matí o a l’hora d’esbarjo com a molt tard. Es pot fer per telèfon
o bé per mitjà d’una nota a l’agenda.
Les modificacions bancàries i les altres o baixes del servei de mitja pensió que es puguin
donar durant el curs, es comunicaran secretaria abans del dia 20 del mes, per facilitar la
facturació dels rebuts del mes següent.
Adjuntem una butlleta per sol·licitar el servei de menjador. Us agrairem que, tant si el
vostre/a fill/a en farà ús com si no, la retorneu a secretaria abans del dia 7 de setembre.
Ens cal per poder organitzar el servei de menjador. Evidentment que en qualsevol moment
del curs podreu modificar la vostra opció.
ATENCIÓ
Tots els alumnes de nova incorporació al servei de menjador que pateixen alguna
intolerància o al·lèrgia i els que ja utilitzen habitualment aquest servei però els ha estat
diagnosticada recentment, cal que lliurin el certificat mèdic corresponent a la secretaria
de l’escola abans del dia 7 de setembre, per tal que els menús s’adaptin a les seves
necessitats. Igualment, si es produeix algun canvi durant el curs en els alumnes ja
diagnosticats, us preguem que ens feu arribar el nou certificat mèdic amb les variacions
que s’hagin donat.

Butlleta de reserva del servei de menjador – Curs 2018-19

Nom i cognoms de l’alumne -------------------------------------------------------------------Curs d’ESO ---------------------------------------------------------------------------------------Utilitzarà el servei de menjador? (Encercleu l’opció triada)
NO

SÍ, tot els dies

SÍ, tres dies

Acceptem el compromís d’utilitzar el servei de menjador els deu mesos del curs
Observacions:

Data ...................................................

Signatura pare/mare/tutor/ tutora

