
 

 

INFORMACIÓ MENJADOR CURS 2022-2023 
 
Benvolgudes famílies, 
 

Aprofitem per saludar tothom! El menjador ja està preparat per oferir el seu servei com cada any. Gràcies per 
la vostra confiança. 
 

També volem informar-vos del preu del menú diari al qual hem aplicat l’IPC interanual que es del 6,5 %. Per 
tant, aquest curs 2022-2023: 
 
El preu del menú DIARI 
 

 5,89 € per a fixos. 
 6,48 € per a provisionals. 

El preu del menú MENSUAL 
 

 SETEMBRE: 88,35 € 
La quota del mes de setembre és de 5,89 €/menú * 15 dies = 88,35 € (la mensualitat a educació infantil 
se calcularà tenint en compte el dia d’incorporació). 
 

 OCTUBRE – MAIG: 106,02 €  
D’octubre de 2022 a maig de 2023 el preu de la mensualitat és una mitjana de 18 dies/mes= 106,02 €. 
Aquest és el preu de la mensualitat sempre i quan l’alumne és fixe al menjador al llarg d’aquests 8 mesos, si l’alumne 
s’incorpora posteriorment a l’1 d’octubre o és baixa abans del 31 de maig, el preu de la mensualitat es tornarà a 
calcular en base a la mitja dels dies lectius dels mesos que faci ús del menjador.  
 

 JUNY: 100,13 € 
La quota del mes de juny de 2023 serà de 5,89 €/menú * 17 dies= 100,13 €. 

 
Terminis de pagament 
 

 Els rebuts es pagaran: 
 Per banc, de l’1 al 5 del mes corrent (EXCEPTE SETEMBRE) 
 En efectiu, de l’1 al 15 al menjador. 
Si algun rebut no es paga dins aquests terminis i no es fa efectiu durant el mateix mes, l’alumne 
podrà ser donat de baixa del menjador, amb el vistiplau de la direcció i previ avís als pares o tutors.  

 
Inici del servei 
 

 Comencem el 12 de setembre. 
 Primer curs d’educació infantil (3 anys)  quan acabin el termini d’adaptació. 
 
Inscripció  DESCARREGAR FULL D’INSCRIPCIÓ CLICANT AQUÍ! 
 
 Només entregaran el full d’inscripció els ALUMNES FIXES (5 dies a la setmana durant TOT el curs). 

Juntament amb el full d’inscripció, entregar el full de CONSENTIMENT DE TRACTAMENT DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL emplenat i signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. 

 
 Els alumnes provisionals esporàdics NO han d’entregar el full d’inscripció. Aquests alumnes s’apuntaran i 

pagaran en efectiu al menjador. 
 

Termini d’inscripció (Abans del dia 16 de setembre) 
 

 Enviant el full d’inscripció al correu electrònic (coesma.inscripcions@gmail.com). 
 Entregant el full al tutor el primer dia d’escola (passarem llista durant tota la setmana i recollirem les 

inscripcions per totes les aules). 
 O entregant el full d’inscripció al menjador. 
 

 
 

http://www.ceipparebartomeupou.com/ARXIUS/usr_840574881.pdf
mailto:coesma.inscripcions@gmail.com


 

 

 
Horari del servei i recollida 
 

 L’horari del servei és de 14:00h a 16:00h. 
 La recollida es farà seguint el mateix sistema d’entrada als matins al centre escolar. 
 Els alumnes d’educació infantil podran sortir des de les 15:30h fins les 16:00h (si han de sortir abans s’ha 

d’avisar a l’encarregat de menjador “Moncho” ) 
 Els alumnes d’educació primària podran sortir a partir de les 15:00h 
 Els nins que hagin d’anar-se’n tot sols han de dur signada l’autorització adjunta 
 
Podeu consultar qualsevol dubte al telèfon 677 429 260 
 
Atentament, 
Moncho. 
 
 
 

Jo, D..............................................................................................................amb DNI ..........................................AUTORITZO a 

.................................................................................................................. a  sortir tot sol del col·legi a partir de les 15.00h.                            

 Signat:    Pare/ Mare/ Tutor                                                                                               
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