Al menjador cuinem casolà.

MengeM “CoM A CAsA”
Totes les famílies que vulguin que els seus fills/es es quedin a dinar al menjador, hauran de
realitzar la inscripció ONLINE.
Per accedir a fer la inscripció online o veure els menús mensuals ho heu de fer a través del
següent enllaç: https://comacasamenjadors.cat/families/ . Les altes pel curs 22-23 es podran
realitzar a partir del 24 de juny fins el dia 25 d’agost (data d’inici de curs 5 de setembre).
USUARI: ACACIES
CONTRASENYA: LESACACIES

NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR

*Els usuaris amb necessitat de menú especial, haurà de informar a la coordinadora i
presentar un informe mèdic en el cas que el nen/a pateixi alguna al·lèrgia.
*En el cas de necessitat de dieta en casos puntuals, s’haurà d’enviar un missatge Dinantia a la
coordinadora el mateix dia abans de les 10h al destinatari MENJADOR.
*La forma de pagament del servei s’ha de realitzar per domiciliació bancària indicant la
numeració del compte a la inscripció del menjador.
*El pagament dels usuaris fixes i esporàdics es farà a mes vençut, entre els dies 5 i 10 del mes
següent.
*Per fer ús del menjador de forma esporàdica, heu d’avisar a la coordinadora via missatge
Dinantia abans de les 10h del matí al destinatari MENJADOR.
*Si puntualment un infant no assistirà al menjador, s’ha d’avisar a la coordinadora per
notificar la falta via missatge Dinantia abans de les 10h del matí al destinatari MENJADOR i
es descomptarà 3,16€ com a falta avisada.
*Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 2.20 €
*Els dies d’excursió, els usuaris fixes tenen el dret de fer ús del servei de Pic-nic de l’escola.
Haureu d’indicar a la inscripció si voleu fer ús d’aquesta opció o pel contrari dur la
carmanyola de casa. MOLT IMPORTANT: Si durant el curs es vol canviar d’opció triada,
s’haurà d’avisar via missatge Dinantia al destinatari MENJADOR, com a mínim, una
setmana abans de l’excursió de l’infant. (En cas de dur carmanyola de casa, aquell dia no es
cobrarà).
*Les colònies no es cobrarà cap import.
*Les baixes del servei s’hauran de comunicar entre el 1 i el 5 de cada mes.
*En el cas que hi hagi un rebut pendent, s’haurà de posar al corrent abans del dia 30 del
mateix mes de cobrament o l’infant no podrà fer ús del servei.
*En el cas de convocatòria d’una vaga, a les famílies que no facin ús del servei se’ls cobrarà
com a falta avisada.

COMUNICACIÓ AMB LA COORDINADORA

Usuari
Esporàdic
7€

Coordinadora: Olalla Aguilera
Telèfon del menjador: 933070033 (tlf de l’escola)
Comunicacions amb el menjador: Via Dinantia a usuari MENJADOR
Horari atenció telefònica: 8,30h a 15,30h

Usuari
FIX
6,40 €

