Badalona, 5 de setembre de 2018.
NOTA INFORMATIVA – ESO
MENJADOR ESCOLAR – curs 2018-19
Benvolguts pares i mares:
Actualitzem l’informació de l’oferta del servei de menjador per aquest curs 2018-19:
•

El centre disposa de dues opcions de servei fix de menjador pels alumnes de la ESO:
o Opció de 5 dies: el cost de tot un any és de 1.320,00 €. Independentment dels dies lectius que
hi ha cada mes, el preu es reparteix d’una forma lineal durant el 10 mesos de curs (132,00 €).
Recordeu que el servei els dimecres i divendres finalitza a les 14:30, i per tant els alumnes ja
poden sortir del centre.
o

Opció de 3 dies: el cost de tot un any és de 810,00 €. Repartits d’una forma lineal durant el 10
mesos de curs (81,00 €).

•

La modalitat de servei fix, inclou el menú de picnic per les sortides de tot el dia. Aquelles famílies que
no estiguin interessades en aquest servei, hauran de renunciar voluntàriament i notificar-ho en la
sol·licitud del servei de menjador. Aquesta renúncia no suposarà cap canvi en el preu del servei de
menjador.

•

Per aquelles famílies que no estiguin interessades en aquesta modalitat, tenen a disposició dues
modalitats més: talonaris de 20 tiquets / 164,00 € o esporàdic (9,75 €/dia).

•

Com a novetat, la inscripció al servei de menjador per aquest curs 2018-19 s’ha de sol·licitar a través de
la pàgina web de l’escola badalona.salesians.cat . A partir del proper divendres, dia 7 de setembre,
trobareu un enllaç en l’espai FAMILIES on es pot gestionar.

•

En cas de donar-se de baixa del servei fix de menjador cal notificar-ho també a través de la pàgina web,
abans del dia 2 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació, abans de passar els rebuts
corresponents.

•

En el cas de malaltia o absències llargues justificades es cobrarà només els dies en els quals s’ha fet us
del menjador. Us agraírem que informeu a la secretaria de l’escola d’aquestes situacions, a banda de
fer-ho al tutor/a, per evitar facturacions errònies o indegudes.

•

Amb l’ impagament o retorn injustificat de qualsevol rebut, nosaltres entendrem que vostès no estan
interessats en continuar fent ús del menjador, i per tant el donarem de baixa i no serà atès en aquest
servei.

•

Qualsevol abonament i regularització es farà sempre efectiu en el rebut del següent mes.

•

Aquelles famílies que sol·liciteu o tramiteu la beca de menjador, sigui al consell comarcal o
l’ajuntament de Badalona, pagaran el preu normal establert fins que no arribin les llistes oficials de
becats i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.

•

Per qualsevol comunicació o consulta en relació al servei de menjador, hem habilitat una adreça de
correu electrònic específica per aquest servei: menjador.badalona@salesians.cat

Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment addicional.
Cordialment,

Rafael Femenías
Administrador
BDN-R052-E03
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