Normativa Servei
de Menjador
Escola Montseny
1. El servei de menjador comença el primer
dia d’escola i funcionarà de dilluns a
divendres en horari de 12.30 a 15.00h. La
demanda d’inscripció a aquest servei es pot
fer durant el curs, per: www.menjasa.coop.
2. El pagament dels usuaris fixes (6,20
€/àpat) es realitzarà a mes vista per
domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de
cada mes. Els usuaris esporàdics podran
adquirir tiquets de menjador a l’escola. (6,80
€ c/u) i entregar-los al coordinador del servei
el dia anterior, o el mateix dia abans de les
9,30h
3. El preu de les quotes de menjador surt
de multiplicar el preu diari de menjador pels
dies lectius del curs i es divideix en 9
mensualitats. D’aquestes 9, 8 són
mensualitats senceres i setembre i juny són
mitges.
4. Per cada rebut domiciliat retornat es
cobrarà 3,50€ en concepte de gestió
d’impagat, import que es sumarà al rebut a
domiciliar.
5. En cas de baixa o modificació dels dies
contractats del servei, s’ha d’avisar per escrit
i abans del 20 de cada mes, efectiu pel mes
següent, en cas de comunicar-ho fora de
termini no es retornarà l’import del rebut.
6. És pot fer ús del servei com a usuari fixe
o esporàdic. És considerarà usuari fixe aquell
que faci ús del servei habitualment encara
que sigui 1 dia a la setmana i esporàdic aquell
que ho fa de tant en tant. Els preu dels
usuaris d’1 o 2 dies a la setmana serà com a
esporàdic.
7.

assisteixin al menjador han de notificar-ho
abans
de
les
9,30h
per
mail
menjador.escolamontseny@doblevia.coop o per
whats 691-921-340. Quan s’hagi fet
degudament i sigui per motius de malaltia,
sortides o colònies de l’escola, se’ls tornarà,
exclusivament, l’import variable del menjar
(2,50 €/dia), no el corresponent als altres
costos fixes (personal i d’altres). El retorn es
farà regularitzant el rebut al finalitzar cada
trimestre.
8. En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun
aliment cal presentar, al responsable del
servei, “l’Informe Oficial de l’estat de salut”
que podeu demanar en el vostre centre
d’atenció primària. Tanmateix si per
conviccions religioses es precisa una dieta
especial haureu de lliurar una sol·licitud
signada pels pares o tutors.
9. En cas de dieta especial, cal trucar o
enviar un whats, abans de les 9:30h, al
coordinador del servei i especificar la dieta
concreta (astringent o restringent o altres).
10. Els menús mensuals estaran a la
plataforma de MenjaSa, dins l’apartat de
“documents” i en el bloc de l’AFA.
11. Es farà un informe de seguiment
setmanal per als infants de P3 i un de
trimestral per als alumnes de primària, que
es lliurarà al final de cada trimestre
juntament amb els informes escolars
12. . Material que cal portar per cursos
Tovalló de roba (aprox. 35x35cm o 40x40cm )
molt ben marcat. Aquest s'ha de portar net els
dilluns i els divendres es retornarà a les famílies
per a que es pugui rentar. (TOTS, de P3 a 6è)

Els usuaris fixes del servei que no
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Raspall de dents dins d'un petit necesser, molt
ben marcat. (TOTS, de P3 a 6è)
Got d'aigua molt ben marcat (NOMÉS INFANTIL,
P3, P4 i P5)
Llençol de gomes (baixera) i llençol (tamany
bressol 120x60cm) molt ben marcat (NOMÉS P3
per les migdiades)

Pitet amb gomes molt ben marcat (NOMÉS P3)
13. A final de curs es passarà una enquesta
de satisfacció, per poder valorar el
funcionament del servei i considerar les
propostes de millora que ens proposeu.
14. Per a qualsevol dubte o aclariment
podeu posar en contacte amb la cooperativa
Doble Via.
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