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INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018-2019
Com cada any, a l’escola s’ofereix el servei de menjador a partir de dia 12 de setembre de 2018 a tots els alumnes del
centre que així ho sollicitin. L’APIMA i l’escola creiem que és un servei que s’ha de seguir oferint sobretot per la seva
vessant social, malgrat l’esforç econòmic que representa. .
Des de l’APIMA creiem que seria essencial poder augmentar el nombre d’alumnes que dinen a l’escola per fer
sostenible el servei. Per tant us proposem que animeu als vostres fills a que dinin al menjador escolar, per exemple, un
cop a la setmana coincidint amb el dia que vagin a una activitat extraescolar a primera hora del capvespre, on seran
recollits per el/la monitor/a.
HORARI:
Serà de 13:30 h a 15:30 h. Els alumnes dinen en 1 torn.
(Es podran recollir els alumnes a partir de les 15:00 h si es comunica al responsable del menjador)
PREU:
6,50 € IVA inclòs, per als alumnes fixes, tant d’EI com de Primària. Es considera fillets fixes els que vagin com a
mínim 1 dia a la setmana al menjador de forma fixa i sempre el mateix dia.
7,20 € IVA inclòs per als alumnes que necessitin el servei ocasionalment. En el cas dels esporàdics ens veiem
obligats a establir les següents normes:
•
•
•
•

S’hauran d’apuntar com a mínim el dia abans en les llistes que hi haurà penjades al costat del menjador. En el
cas que quedin places vacants, es podran el mateix dia.
En aquest llistat hi apareixeran el nombre de vacants disponibles, essent el nombre màxim de places al
menjador de 30 alumnes (entre fixos i ocasionals).
Qui es vulgui garantir una plaça fixa un dia setmanal en concret ho podrà fer fent el pagament a través de
Gestió 2000.
En cas malaltia o no poder venir per força major preguem avisin a la cuinera abans de les 9:30 (Maribel
699.349.964)

Aquestes mesures s’han tingut que prendre arrel de l’experiència dels darrers anys on en un día s’han arribat a doblar
el esporàdics dels fixos, a més, diàriament hi havia un goteig de sollicituds fins a darrer moment. Per aquest motiu i per
garantir un bon funcionament del servei de menjador s’han establert aquestes normes.
INSCRIPCIONS:
Per gaudir d’aquest servei s’ha de presentar el full d’inscripció degudament formalitzat des del dia 3 fins el dia 7 de
setembre entre les 8:00 h i les 13:00 h a Gestió 2000 (Av. Verge del Toro, 71 – Alaior). Per al mes de setembre s’ha
d’abonar en efectiu l’import corresponent als dies que els fillets hagin de quedar al menjador o bé presentar el
comprovant d’haver fet un ingrés al banc al següent número de compte:
LA CAIXA ES 60 2100 0060 150200333742
A partir del mes d’octubre i fins el juny el pagament del servei de menjador escolar es farà mitjançant domiciliació
bancària. Els rebuts domiciliats es carregaran el dia 5 de cada mes en funció dels dies hàbils escolars que tengui
el mes en curs.
IMPORTANT:
• En qualsevol cas no es podrà recuperar el dia que s’hagi perdut per falta d’assistència. En circumstàncies
especials, es valorarà el retorn de les quotes del Servei Escolar de Menjador. Seran motiu de devolució les
absències d’una setmana o més, quan s’avisin amb prou antelació.
• L’Equip directiu, juntament amb la Comissió de menjador i la intervenció del Consell Escolar duen tots els
temes dels menús, preus, disciplina, incidències, ajuts i materials necessaris.

