
Benvolgudes famílies,

Us informem de les instruccions del menjador per a aquest curs 2015-16.

PREU

ESPORÀDICS 6.40 €

FIXES DE 1 A 5 dies 5.60 €

*  Per  a  les  famílies  nombroses  que  siguin  socis  de  l’AMPA,  no  siguin
becats i siguin fixes se’ls farà un descompte del 10 % en el total de la
factura del mes.

*  En cas  de malaltia,  cal  avisar  mitjançant  SMS al  telèfon 680416091
(Lídia) entre les 9:00 i les 9:30. Cal posar-hi el nom complert del nen/a, el
curs i  la causa. En cas de no avisar, es cobrarà l’import del  menjador
d’aquell dia.

*ESPORÀDIC: Es considerarà esporàdic un nen/a que de forma puntual es
quedi a servei de menjador. També es considerarà aquells nens/es que
èssent fix canviïn el dia de quedar-se a menjador al habitual

*FIX: Es considerarà fix el nen/a que d’una forma continuada es queda un
mateix dia/es durant el curs. Sempre igual i sense canvis. Un fix que no es
queda tots els dies podrà canviar el dia durant el curs. Per mantenir el
preu de fix haurà d’avisar amb mínim 1 setmana d’antelació i que aquest
canvi sigui per un mínim d’1 mes.

CONSULTES de MENJADOR

Enguany, tots  els  pares i  mares que vulguin fer alguna consulta sobre el
menjador,   podran venir  els  dijous  a les  3  de la  tarda,  havent  concertat
prèviament l’entrevista a la coordinadora del menjador al telèfon 620970135
(Isabel).

RECOLLIDA de NENS/ES en HORARI de MENJADOR

En el cas que per algun motiu justificat hàgiu de venir a recollir el vostre fill/a
dins l’horari de menjador, heu de seguir els següents passos:

1. Notificar-ho per escrit al tutor/a anotant l’hora exacta de sortida i la
persona responsable de la recollida.

2. Un cop us trobeu a la porta d’entrada (c/ Llibertat 80), heu de trucar a
la responsable del menjador (Isabel – 620970135) que us vindrà a obrir
la porta.

3. En el  cas que el  nen/a hagi  de tornar a l’escola abans de les tres,
caldrà comunicar-ho en el moment de la sortida i al tornar a repetir el
pas 2.

AMPA LA VILA CURS 2015/2016

MENJADOR



USUARIS de P3 - MIGDIADA

Els pares o mares que desitgin que els seus fills/es de P3 facin migdiada (en
el cas que es quedin a menjador),han de comentar-ho a la mestra tutora.

INICI DE CURS

Recordar-vos que teniu disponible el servei de menjador des del primer dia
del curs escolar, excepte pels alumnes de P3 que es podran quedar un cop
acabada la setmana d’adaptació a l’escola. 


