ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
Benvolgudes famílies:

En primer lloc donar-vos la benvinguda al curs escolar 2019-2020, i comunicar-vos que el servei de
menjador continuarà sent gestionat íntegrament per l’empresa EcoAtaula. Aprofitem aquest escrit per
convocar-vos a una reunió informativa que realitzarem el proper 16 de setembre a les 15:00 hores.
Us adjuntem la normativa bàsica d’us del menjador, podeu demanar el full d’inscripció a la Srta. Rosa,
telèfon 673 798 168 (coordinadora), en el cas que no l’hàgiu omplert abans d’acabar el curs 18/19 o
sigueu nous al centre escolar. Haureu de fer arribar aquest full d’inscripció a la coordinadora del menjador,
abans del 19 de setembre.

Preu menú fix: 6,20€
Preu menú esporàdic: 6,80€

Les quotes (calculades per alumnes fixes 5 dies) són les següents:

Setembre

80,60 €

Octubre

142,60 €

Novembre

117,80 €

Desembre

86,80 €

Gener

105,40 €

Febrer

111,60 €

Març

136,40 €

Abril

99,20 €

Maig
Juny

124,00 €
93,00 €

Les quotes estan calculades multiplicant el preu menú pels dies lectius de cada mes.
Els alumnes que facin ús del servei de menjador 4 o 3 dies a la setmana hauran de deixar constància a la
fitxa d’inscripció per tal d’aplicar la quota corresponent.
Els alumnes que facin ús menys de 3 dies a la setmana, es donarà caràcter d’esporàdic.
La compra de tiquets esporàdics de menjador serà mitjançant les oficines de “La Caixa”, es podrà fer servir
qualsevol targeta de qualsevol entitat financera i no suposarà cap tipus de cost en concepte de comissions.
Es podran treure un màxim de 9 tiquets en cada operació. Cal escriure el nom de l’ infant i el dia d’utilització
del servei en el tiquet. Tots aquells alumnes que facin ús del servei de menjador fixes 4 o 3 dies a la
setmana i s’hagin de quedar algun dia esporàdic fora dels dies marcats, no cal que comprin el tiquet,
només que avisin per avançat a la coordinadora del menjador, al mes següent aquest dia s’afegirà a la
seva quota corresponent.

L’horari d’entrega de tiquets serà a les 9h del matí. Els infants de 1r a 6è deixaran els tiquets a la bústia
de la porta d’entrada i els alumnes de P3 a P5 donaran el tiquet al conserge (per a qualsevol dubte o
informació s’han de posar en contacte amb la coordinadora, al conserge només els tiquets).

Podeu demanar a la coordinadora el full explicatiu pas a pas per poder comprar els tiquets a qualsevol
oficina de “La Caixa”.
Us comuniquem que els rebuts es passaran pel banc entre el dia 1 i 5 de cada mes corrent, menys el rebut
del mes de setembre, que es passarà a cobrament durant la primera setmana de curs. Es descomptarà
3,10€ a partir del primer dia sempre i quan les famílies avisin abans de les 9.30h del matí a la coordinadora
del servei (Srta. Rosa, telèfon 673 798 168), si falten cinc dies consecutius llavors el descompte serà del
preu menú sencer 6,20€. Aquesta devolució es realitzarà al mes següent. Les despeses de gestió i
comissions bancàries ocasionades per la devolució d’un rebut aniran a càrrec de la família. Aquest import
és de 4€ per rebut tornat.

El descompte en el cas de sortides i colònies serà de 3,10€, sempre i quan no es faci ús del servei de
pícnic. Totes aquelles famílies que no desitgin aquest servei de pícnic per a les sortides, hauran
d’omplir un full de renúncia, podeu demanar-li a la coordinadora del menjador. En el cas que no ompliu
el full de renúncia, l’empresa donarà per fet que l’alumne fa ús del servei de pícnic i no procedirà al
descompte.
En el cas que un infant estigui malalt o pateixi algun cop/ferida, i el seu trasllat al centre mèdic
no sigui urgent, es trucarà a la família perquè el vinguin a recollir el més aviat possible.
Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos les quotes del servei d’acollida matinal:

QUOTES MENSUALS USUARIS FIXES:
7:30h a 9h____________

56,00€ (2n germà 50€)

USUARIS ESPORÀDICS:
7:30h a 9h______________ 7,75€

8:00h a 9h_____________ 37,85€ (2n germà 30,90€)

8:00h a 9h______________ 5,15€

8:30h a 9h_____________ 20,60€ (2n germà 14,42€)

8:30h a 9h______________ 3,09€

Els usuaris esporàdics del servei d’acollida matinal, hauran de comprar tiquets pel Servicaixa, amb el
mateix sistema de compra que els tiquets d’esporàdic del menjador, podeu demanar el full explicatiu.
Els rebuts es passaran pel banc entre el dia 1 i 5 de cada mes corrent, al igual que el servei de menjador.

Per qualsevol aclariment no dubteu en trucar a EcoAtaula 93.534.34.75 Ext. 201

Rebeu una salutació cordial.
EcoAtaula – Escola Germans Amat i Targa

