
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MODALITAT FIXA: 
 

Preu: 3,89 €uros / menú 
Famílies nombroses o monoparentals: 3,50€uros / menú 
 

Pot fer ús del servei en la MODALITAT FIXA l’alumnat que presenti FITXA D’INSCRIPCIÓ 
degudament omplerta. El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el 1 i 10 de 
cada mes i per vençut. Els dies de no utilització del servei de menjador, sempre que es notifiqui a la 
coordinadora abans de les 9:30h.del mateix dia, tindran un descompte de 3,03€ a partir del 2n dia 
inclòs i consecutiu del dia de no assistència. . 
 

2.- MODALITAT FIXA 
DISCONTINU/ ESPORÀDIC 
 

Preu: 4,28 €uros / menú 
Preu famílies nombroses o monoparentals: 3,85 €uros / 
menú 
 

Pot fer ús del servei en la MODALITAT FIXA DISCONTINU l’alumnat que presenti FITXA 
D’INSCRIPCIÓ degudament omplerta. El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari 
entre el 1 i 10 de cada mes i per vençut. Els dies de no utilització del servei de menjador, sempre que 
es notifiqui a la coordinadora abans de les 9:30h.del mateix dia, tindran un descompte de 3,03€ a 
partir del 2n dia inclòs del dia de no assistència. 
En cap cas es podran compensar els dies que no s’hagin especificat a la fitxa d’inscripció. 
 

 

  

escolaagustigifre.gir@serunion.com 
APP 

COLECHEF  648 75 21 02 

Raquel  Rodriguez 

 

NORMATIVA DE CONTRATACIÓ DEL MENJADOR DEL INSTITUT VALL DE LLÉMENA 
 

Benvolgudes  famílies! 
 

Estem a les portes del nou curs i el servei de menjador ja està preparat per acollir als vostres fills i filles, 
amb un projecte d'alimentació saludable, equilibrada i segura, dins l'entorn escolar. 

Per fer us del servei de Menjador cal registrar-se obligatòriament , els alumnes que ja han fe tus del 
servei de Menjador només cal que tornin a omplir el full d’inscripció en cas d’haver de modificar alguna 

dada. 



 

 

 

 

 

 

3.- REBUTS RETORNATS: 
 

 

En el cas d’un rebut retornat, s’envia un SMS al telèfon mòbil facilitat per la família 
amb la informació necessària per fer el pagament del rebut. En cas de no fer efectiu 
el pagament passat el termini de 7 dies, es tornarà a notificar a la família per SMS i 
carta certificada.   
Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar, no podran utilitzar el servei 
de menjador escolar. 
Davant l’acumulació d’un segon retornat o tres rebuts retornats consecutius (sens 
perjudici que hagin estats abonats) s’informarà a la direcció del centre i a la persona 
responsable del servei de menjador, que l’usuari o usuària NOMÉS podrà fer ús del 
servei de menjador escolar mitjançant la MODALITAT EVENTUAL fins a final de 
curs. 
4,- INSCRIPCIÓ: 
 

 

Fitxa d’inscripció: El període d’inscripció per les noves incorporacions curs 2021-
2022, es podrà fer del 13 al 30 de setembre de 2021 i entregar a la coordinadora de 
menjador Raquel. Si s’escau, s’ha d’adjuntar el carnet de família nombrosa, 
monoparental i /o certificat mèdic (en els casos d’intoleràncies alimentàries) si 
s’escau.  
Per qualsevol canvi de dades o modificació de dies d’assistència caldrà tornar a 
omplir la fixa d’inscripció (demanar la fulla a la coordinadora). Si no hi ha cap 
modificació es tindrà en compte la fixa del curs anterior.  
 

5.- ALTRES: 
 

 

És responsabilitat de la família informar a la coordinadora del menjador de les 
intoleràncies alimentàries dels seus fills/es, justificades amb certificat mèdic. El 
certificat mèdic cal aportar-lo cada curs escolar actualitzat.  
El preu de famílies nombroses/monoparentals s’aplicarà indistintament al 
nombre de fills/filles que utilitzin el servei. 
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