FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
La inscripció al menjador es realitzarà mitjançant l’aplicació CLICKEDU (si encara no
disposeu del vostre usuari i contrasenya, ho podeu demanar a secretaria).
Considerem:
- Alumnes fixes aquells alumnes que fan ús del servei de menjador 3 dies o més a la
setmana. El preu del menú és 8,70 €/dia.
- Alumnes esporàdics, aquells alumnes que fan ús del servei de menjador 1 o 2 dies a la
setmana. El preu del menú és 9,70 €/dia.

ABSÈNCIES
En cas de no assistència al servei de menjador i de no haver-ho comunicat a la secretaria
de l’escola abans de les 9,30h, es considerarà absència no justificada, i es cobrarà
l’import íntegre.

MENÚS, INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES
Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han d’enviar per correu electrònic a
info@elcimvilanova.cat la documentació mèdica que ho acrediti, a més de les indicacions
pautades pel metge. Cal mantenir aquesta informació actualitzada i informar dels canvis
que es produeixin per poder adaptar la dieta a les necessitats de l’alumne.
Si un dia un alumne ha de fer dieta blanda o astringent, comuniqueu-ho a l’escola abans de
les 9,30h, per telèfon al 93-893 02 80 o per correu electrònic a info@elcimvilanova.cat

FORMA DE PAGAMENT
El dia 10 de cada mes es carregarà el rebut corresponent als dies que l’alumne hagi fet ús
del menjador el mes anterior. Així, el 10 d’octubre es carregarà el rebut dels dies que ha fet
ús del servei de menjador el mes de setembre, el 10 de novembre es carregarà el rebut dels
dies d’octubre que s’hagi quedat a dinar, i així successivament.
El rebut del menjador de juny es carregarà el dia 30 d’aquell mes.
Si una família té rebuts pendents de menjador, l’alumne no podrà fer ús del servei fins
que no es regularitzi la situació.

