
                                                                                                                         
INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I.E.S. 4 CANTONS 2017/18 
 
 
Benvolgudes famílies, 

  
L’institut compta amb cuina i cuinera pròpies, tot el menú s’elabora a les instal·lacions de l’institut. 
L’empresa que gestiona el menjador és Aliment Art. 
 

L’horari del servei és de 13:45 a 15:15 hores de dilluns a divendres. 
 
Oferim un servei fixe de menjador (1,2,3 4 ó 5 dies /setmana) a 6,20 euros/dia. És molt important que  
les famílies amb servei fixe avisin abans o el mateix dia (entre les 9.30h i les 10h)  si algun dia no es 
queden per tal que no se’ls cobri el servei d’aquest dia i per motius de seguretat.  
 
També oferim el servei de  menú esporàdic. El pagament es farà mitjançant càrrec bancari pel preu 
de 6,80€. El número de compte s’haurà de facilitar contactant a : menjador4cantons@alimentart.com 
 
Pels alumnes de batxillerat el preu establert és de 4.50€/dia. 
 
Els menús de cada mes els trobareu penjats a la web de l’AFA : http://afa.4cantons.cat/menjador-2/ 

 
Els rebuts de menjador es carregaran als vostres comptes sempre a mes vençut entre els 10 primers 
dies del mes següent. Els rebuts retornats tindran una despesa de gestió de 4€. Tots els dies que 
l’alumne justifiqui amb antelació la falta al servei de menjador no es cobrarà. 
 
Si l’alumne/a ha de marxar abans que finalitzi l’horari de menjador (de 13:45 a 15:15) , és 
imprescindible que entregueu l’autorització degudament signada a la coordinadora de l’institut. 
 
Telèfon de contacte cuinera i/o WhatsApp: ( Sra. Mari Ángeles) 607 43 15 74 

 

Per a més informació sobre el servei us podeu adreçar al  Bloc de l’AFA, a 

l'apartat de Menjador, on s’indica amb detall tot el funcionament del servei :  

http://afa.4cantons.cat/funcionament-de-menjador/ 

 
 

INFORMACIÓ DE LES BEQUES MENJADOR 

 

Les quantitats atorgades pel Consorci dependran dels ingressos de cada família: 

1. Adjudicació anual: 210€ ajut 3€/dia (cobertura 70 dies de menjador) 

Beca compactada sense pagament (cobertura 34 dies de menjador) 

2. Adjudicació anual 420€ ajut 6€/dia (cobertura 70 dies de menjador) 

Beca compactada sense pagament (cobertura 68 dies de menjador) 

 

Per consultar qualsevol tema sobre la gestió dels rebuts i beques de Menjador podeu contactar en 
el següent correu: (aquest correu no és per avisar faltes d’assistència) 
 

menjador4cantons@alimentart.com 
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