
 

  

 

SERVEI DE MENJADOR INSTITUT 4 CANTONS 

CURS 20-21 

 

      ABSÈNCIES I INCIDENCIES 
Per a comunicar qualsevol incidència sobre el vostre fill/a 

(medicacions, adaptacions de menú, gestió de quotes, 

sortides fora d’horari…), us haureu de posar en contacte 

amb el coordinador/a i informar-la: 

 Les absències al servei, s’han de comunicar abans de les 
10:00h  al coordinador/a per mail o whatsapp. En cas 
contrari es cobrarà l’import íntegre del preu fixe. 

 Les adaptacions de menú no es recolliran un cop passades 
les 10h del matí. 

 Les adaptacions de menú per al·lèrgies o intoleràncies, 
s’hauran de justificar sempre amb un informe mèdic. 

 Les medicacions només es subministraran si 
s’acompanyen amb l’informe mèdic i l’autorització 
signada. 
 

 

        AJUTS I BEQUES 
L’alumnat becat, haurà de pagar les quotes normalment fins 

que ens posem en contacte amb la família per tal d’informar 

de la beca i del preu del menú que tindran. 

Aquesta gestió vindrà marcada per l’òrgan d’autoritat 

pertinent. 

En cas que sigui import retroactiu, es regularitzarà la quota. 
 PODEU CONSULTAR EL MENU A LA NOSTRE WEB 

www.alimentart.com 

      BAIXES O EXPULSIÓ DEL SERVEI 

 Les baixes del servei, s’han de comunicar 
amb un mínim de 15 dies d’antelació del 
següent cobrament. 

 Famílies que no tinguin al corrent els 
pagaments de les quotes de menjador 
(màxim 1 rebut) 

 Nois i noies que incompleixin les normes 
de convivència del servei. (actituds 
violentes, faltes de respecte contínues al 
monitoratge...), o qualsevol actitud que 
no compleixin les normes de convivència 
del centre. En aquest cas no es retornarà 
l’import del servei. 
 

 

 CONTACTE AMB LA COORDINADOR/A 

 

Via telefònica al número: 607431574 

Via e-mail a: 
menjador4cantons@alimentart.com 

 
 

La empresa Aliment-Art i el seu equip de monitors/es us dona la benvinguda al nou curs escolar 2020-21. Esperem 

compartir moments inoblidables en el temps de migdia. Portem la motxilla carregada  d’experiències i bones 

estones per gaudir. 
 

     MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 

 
- FIXE (2 dies a la setmana) 6,33€ 

- ESPORÀDIC: 6.96€ 

- CARMANYOLA: 2€ (servei d’usuaris 

limitat) 

 

PAGAMENTS: 
Els rebuts es passaran per compte bancari 

cada mes a partir del dia 10.  

Els rebuts retornats tindrà un recàrrec de 6€ 

per rebut. 

Per qualsevol consulta sobre pagaments ens 

podeu escriure a:  
gestio.economica@alimentart.com 

 


