
 

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR I.E.S. 4 CANTONS 2021/22 
 

Benvolgudes famílies, 

 
L’institut compta amb cuina i cuinera pròpies, tot el menú s’elabora a les instal·lacions de  
l’institut. 

 

L’horari del servei és: 

 
CICLE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
ESO 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15:15 

  BATXILLERAT   14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:15 

 
Oferim servei de menjador en dues modalitats: fixe i esporàdic. Perquè un/a alumne/a sigui 
fixe haurà de fer ús del servei durant 2, 3, 4 o 5 dies a la setmana, i sempre hauran de ser els 
mateixos dies (per exemple, cada dilluns, dimarts, dimecres i dijous). El preu d’aquest menú  
és de 6,33 €. En el cas d’optar pel servei esporàdic el preu és de 6,96 €. Per l’alumnat de 
batxillerat el preu establert és de 4,50€/dia. 

 

Per gaudir del servei de menjador caldrà omplir una fitxa d’inscripció on es donaran les dades 
bancàries, entre altres informacions. Els rebuts es giren a mes vençut mitjançant càrrec 
bancari entre els 10 primers dies del mes següent. Els rebuts retornats tindran una despesa 
de gestió de 6€. 

 
Si un/a alumne/a no pot fer ús del menjador caldrà que avisi abans al telèfon de contacte de 
la cuina, enviant mail a menjador@4cantons.cat com a màxim a les 10:00h del mateix dia. 
D’aquesta manera no es cobrarà aquest menú. 

 

Si l’alumne/a ha de marxar abans que finalitzi l’horari de menjador és imprescindible que 
entregueu l’autorització degudament signada a l’AFA. Se us enviarà per mail en el moment 
que us inscriviu.  

 

 

Trobareu els menús mensuals penjats a la web de l’ institut o de l’AFA: 
http://afa.4cantons.cat/menjador-3/. Els menús estan elaborats tenint en compte les 
recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública de  
Barcelona. Es prioritza la utilització d’aliments frescs i de temporada, així com ecològics.  
Treballem per reduir la ingesta de proteïna animal i incrementar el consum de verdures, 
fruites, hortalisses i proteïna vegetal. Cuinem amb tècniques saludables per reduir els fregits 
i greixos. 

http://www.4cantons.cat/
http://afa.4cantons.cat/menjador-3/


 

 

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) 

 
Aquesta informació és la que disposem en l’actualitat. Si el Consorci d’Educació realitzés algun 

canvi us informaríem mitjançant una circular. 

 
Per consultar qualsevol tema sobre la gestió dels rebuts i beques de Menjador podeu 
contactar en el següent correu: menjador@4cantons.com 

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