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INFORMACIÓ MENJADOR 

 

 
Benvolguts/des, 

 

A continuació us detallem aspectes del servei del menjador del curs escolar 2017-18. 

 

El servei serà de dilluns a divendres. La família pot escollir si quedar-se tots els dies de 

la setmana o només dies alterns. 

 

L’horari del servei és de les 14:30 hores fins a les 16:00 hores. En tot moment estaran 

acompanyats de monitors especialitzats. 

 

El preu mensual d’un alumne que es queda de dilluns a divendres oscil.larà entre els 77 

i 110 euros (depenent de la quantitat d’alumnes inscrits als servei). 

El preu variarà segons la quantitat de dies que es quedi l’alumne/a. 

 

Per fer ús del servei cal omplir la fitxa de menjador i lliurar-la a l’AMPA abans del dia 

29 de setembre.  

 

Els rebuts domiciliats es cobraren del dia 1 al 5 de cada mes. Si hi ha algún 

rebut retornat s’haurà de fer l’ingrès corresponent al compte de menjador amb 

el recàrrec de (3 euros). A partir del segon rebut retornat, no es passsarà per 

domiciliació bancària i la família haurà de fer l’ingrés al compte de menjador 

del BANC DE SANTANDER nº  ES87 0049 1984 1228 1000 1828 

 

El preu mensual de cada mes varia segons el nombre d’alumnes i els dies que aquests es 

quedin a dinar. Si hi ha benefici, el mes de juny no es cobra o baixa la mensualitat 

d’aquest mes. 

 

Les faltes d’assistència han de ser comunicades a primera hora del mati al telèfon de 

l’AMPA. 

 

Es tornarà el valor del menú a partir de la tercera falta que hagi estat justificada 

previament. 

 

Els alumnes que vulguin fer ús del servei del menjador esporadicament poden notificar-

lo previament a primera hora del mati, i fer un ingrés de 8 euros al compte del 

menjador. 

 

Atentament, 

 

AMPA Mundet 
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