INFORMACIÓ DEL MENJADOR CURS 2020-2021
Telèfons menjador - 938717121 – 626256143- correu :
Magda coordinadora@ampaescolapuiggracios.cat
Mail Paco cordinador@ampaescolapuiggracios.cat
QUOTES MENJADOR
FIXES
6.33 €
6.33 €

P3 – P4 – P5
1r- 2n- 3r - 4t - 5è i 6è

ESPORÀDICS
7.10 €
7.10 €

QUOTES SERVEI D’ACOLLIDA
El servei matinal s’obrirà de 7.30h a 8.30h.
El servei de tarda serà de 16.30 a 17h.

.
FIXES
60 €/ mes
53.06 €/ mes
45.92 €/ mes

1,5 hores
1 hora
½ hora

ESPORÀDICS
6.12 €/ dia
5,10 €/ dia
3,06 €/ dia

Descompte del 50% a partir del 3r fill/a que es quedi a dinar i/o utilitzi el servei
d’acollida matinal.
PITETS : 3.58 eur cada/u
LLENÇOL P3 : 8 eur cada/u
PAGAMENTS
Quotes mensuals: Es cobraran per domiciliació bancària a final de mes (es cobraran les
despeses per rebuts retornats)
Cal retornar degudament emplenat les dades, juntament amb el full “SEPA” per l’ordre de domiciliació.
Tiquets esporàdics: Es poden comprar a través del TPV (indicant el dia que s’utilitzarà ) o bé a
través de rebut bancari a final de mes.
DEVOLUCIONS
En cas que el vostre fill fill/a falti al menjador per:
• Faltes justificades (vacances, malaltia,…): S’abonaran 2 €/dia a partir del 3r dia
consecutiu d’absència. Aquesta devolució es farà a final de mes.
• Colònies, excursions programades: També s’abonaran 2 €/dia a final de mes
Covid
No es cobrarien els dies que per motiu justificat de confinament del grup, els infants no
puguin utilitzar el servei de menjador.
------------ retallar per aquí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DADES DE L’ALUMNE (per un o més fills)
NOMS _________________ COGNOMS
_________________
_________________
_________________

________________________________CURS________
________________________________
________
________________________________
________
________________________________
________

DADES BANCÀRIES
Titular del compte o llibreta: ...............................................................................................
Compte : ES …………………………………………………………………………………….........................
RETORNEU AL MÉS AVIAT POSSIBLE LA BUTLLETA AL MENJADOR.
En cas de no ser retornada entendrem que les dades bancàries són les mateixes que el curs passat.

