
Molt important :  

Benvolgudes famílies,  

AVÍS IMPORTANT PER LA SEGURETAT DELS ALUMNES 

AVISAR QUE NO EM QUEDO A DINAR GARANTEIX QUE ESTIGUEM TOTS ELS QUE HEM 

D'ESTAR 

-Quan un alumne fixe no es quedi a dinar un dia puntual o bé faci un canvi de modalitat (és a 

dir, un dia per un altre o es doni de baixa de tot o part del servei)  

CAL QUE AVISI per tal que no se li cobri el servei i MÉS IMPORTANT que quan els responsables 

(coordinador i monitors) del servei de menjador passin llista puguin comprovar i assegurar que 

estan tots.  

Si un falta saber el motiu i que ningú pugui marxar sense el coneixement dels responsables i les 

famílies, així poder tenir les llistes actualitzades.  

RECORDEM: Aquesta comunicació pot fer-se a la cuinera Sra. Mari Angels  

1. Trucant el dia abans al telèfon 607 431 574  

2. trucant o enviant un wsp (important indicar el nom de l’alumne i el curs) el mateix dia entre 

les 9:30 i les 10 del matí, en cas que l’alumne no vagi a l'institut.  

El protocol que es segueix quan hi ha una falta d'assistència no avisada al menjador és el 

següent:  

Comprovar si l'alumne ha vingut aquell dia a l'institut, si és així, llavors es truca directament a 

la família per preguntar el motiu de per què no està al menjador. Aquesta falta es contemplarà 

com injustificada i aquell dia es cobrarà el servei íntegre de menjador.  

En el cas que el noi/a hagi anat a l'institut i no avisi al menjador es donarà la falta per 

justificada sempre i quan l'institut faci l'avís corresponent als responsables del menjador.  

Us demaneu la vostra col·laboració i que les faltes d'assistència s'avisin sempre 

DIRECTAMENT AL SERVEI DE MENJADOR.  
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