
 SERVEIS CURS 2022-2023 

 MENJADOR ESCOLAR 

 ●  La  modalitat  de  menjador  s’ha  de  formalitzar  amb  el  formulari  que  us  enviem  abans 
 del 15 de juliol.  Aquí teniu el link del formulari  Formulari Menjador 

 ●  En  les  modalitats  de  4,  3  i  2  dies  els  dies  de  la  setmana  escollits  han  de  ser  fixes.  Si  hi 
 ha  qualsevol  canvi  puntual,  s’ha  de  comunicar  a  porteries  amb  una  setmana  de 
 preavís. 

 MODALITATS MENJADOR: 
 ●  Mensualitat: 5 dies /set 
 ●  Mensualitat: 4 dies /set (indicant quins dies es trien) 
 ●  Mensualitat: 3 dies/set (indicant quins dies es trien) 
 ●  Mensualitat: 2 dies/set (indicant quins dies es trien) 
 ●  Esporàdic 

 Qualsevol canvi de modalitat s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes anterior. 
 Els  alumnes  de  P3  no  podran  fer  ús  del  servei  de  menjador  fins  que  hagi  finalitzat  el  període 
 d’adaptació del 05 al 09 de setembre. 

 DESCOMPTES 
 Les  famílies  gaudiran  d’un  10%  en  el  1r  germà/na  que  es  quedi  al  menjador  en  la  modalitat 
 més  econòmica  en  cas  que  no  coincideixin(famílies  amb  2  fills  usuaris  de  menjador)  i  un  15% 
 en  el  2n  germà/na  i  següents  que  es  quedin  al  menjador  (famílies  amb  3  fills  o  més  usuaris  de 
 menjador). 

 DEDUCCIONS 
 MALALTIA  a  par�r  del  3r  dia  en  que  l’alumne/a  està  malalt  se  li  retornaran  4,40€  de  tots  els 
 dies  que  ha  estat  malalt/a.  Si  no  arriba  al  nombre  de  dies  límit  no  se  li  farà  cap  abonament.  No 
 cal un jus�ficant mèdic però si que hagi estat una absència de centre. 
 PER  COLÒNIES  se  li  abonaran,  a  aquells  alumnes/as  que  �nguin  la  modalitat  mensual,  els  dies 
 que no en facin ús. 
 FESTIUS  no  es  retornaran  perquè  ja  estan  contemplats  en  els  preus  establert,  ja  sigui  tot  el  mes 
 o per dies a la setmana. 

 SORTIDES-ANAMO 
 A  inici  de  curs  han  de  sol·licitar  si  voldran  pícnic  o  no  a  les  sor�des  de  tot  el  dia.  En  el  cas  del 
 menjador  mensual,  totes  les  sor�des;  en  el  cas  del  menjador  per  dies,  aquelles  sor�des  que 
 coincideixin  amb  els  dies  que  han  indicat  que  s’han  de  quedar.  Si  la  família  renuncia  al  pícnic  no 
 es retornaran els diners. 

 DIA ESPORÀDIC i COMUNICACIÓ 
 L’alumne/a  o  la  família  comunicarà  al  conserge  que  farà  ús  del  menjador,  i  es  domiciliarà  el  dia 
 esporàdic  a  mes  vençut  de  25  a  25  de  mes,  a  excepció  del  mes  de  desembre,  que  es  tancarà  el 
 dia 20. Els dies esporàdics de menjador es giraran per rebut domiciliat del 26 al 31 de mes. 

 IMPAGATS 
 En  el  moment  en  que  el  rebut  es  retorni  del  banc,  o  no  hagi  estat  liquidat  abans  del  dia  10  en  el 
 cas  dels  que  no  tenen  domiciliació,  es  comunicarà  per  telèfon  a  la  família  que  l’alumne/a  no  es 
 pot  quedar  al  menjador.  Si  es  queda,  es  trucarà  a  la  família  perquè  el  vingui  a  buscar  i  no  podrà 
 fer ús del servei. 

https://forms.gle/7DMCYbPyzAu7gY5N6


 SERVEIS CURS 2022-2023 

 AJUDA MENJADOR 
 Els  alumnes/as  que  han  demanat  beca,  un  cop  aprovada  l’ajuda  en  el  llistat  provisional,  podran 
 fer  ús  del  servei  de  menjador.  En  el  moment  que  rebem  aquesta  informació  es  comunicarà  a  les 
 famílies: 

 ●  En  el  cas  de  tenir  l’ajuda  ordinaria,  s’haurà  d’indicar  la  modalitat  mensual  que  és  vol 
 u�litzar, o quedar-se tots els dies de la setmana abonant la diferència. 

 ●  En el cas de tenir l’ajuda extraordinària, es podran quedar tots els dies de la setmana. 

 PREUS CURS 2022-2023 I QUOTES 

     Mesos  desembre i  juny  Resta de mesos 

 Quota mensual  122,48€  167,56€ 

 Quota 4 dies  98,00€  134,04€ 

 Quota 3 dies  73,49€  100,53€ 

 Quota 2 dies  48,99€  67,02€ 

 10% de descompte en el 1r germà  (qualsevol modalitat de mensualitat) 
 15% de descompte en el 2n i següents germans ( qualsevol modalitat de mensualitat) 

 Preu dia esporàdic: 9,88€ 
 Preu P3 setembre:  125,67€ (del 12 al 30 de setembre) 

 Per qualsevol aclariment podeu escriure a  administracio_vall@edu.anamogas.org 


