GESTIÓ I CONTROL ADMINISTRATIU
MODALITATS
Existeixen dues modalitats per poder fer ús del servei de menjador de l’escola:
COM A USUARI ESPORÀDIC:
Es considera esporàdic, l’ús puntual del servei de menjador (1 o 2 dies)
Per comprar el tiquets diaris, s’ha d’abonar el preu indicat, a secretaria.
COM A USUARI FIX:
Quotes i pagaments
Es considera fix, l’ús regular del servei de menjador (3, 4 o 5 dies per setmana).
Per inscriure’s a aquesta modalitat:
1. Omplir el full d’inscripció, fitxa salut, ordre SEPA, drets d’imatge amb totes les
dades de l’alumne/a. Aquest fulls s’han de recollir i lliurar de/a la coordinador/a de
l’espai migdia de l’escola, durant la primera setmana de curs o la setmana abans
d’utilitzar aquest servei. El pagament del servei es farà via domiciliació bancària i,
només en casos excepcionals, es permetrà el pagament en efectiu a la coordinació
de l’espai migdia.
2. Realitzar la inscripció via on-line a través de la pàgina web de CET10
(https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/);
Per raons administratives la quota de setembre es cobrarà a partir del dia 15. Les
mensualitats dels mesos següents, fins a juny, es cobraran de l’1 al 10 de cada mes. De
no fer-se així, l'alumne podrà ser donat de baixa a partir del dia 11.
Les quotes han estat calculades a partir del calendari escolar. Els dies lectius de setembre
a juny inclosos, (pel qual ja queden descomptats els dies festius, els de lliures disposició
i les vacances de Nadal i de Setmana Santa).
Normativa de devolucions
L’import del menú a tornar (sense monitoratge) es descomptarà en els següents casos:
 Des del primer dia i previ avís a la coordinació de l’espai migdia
(menjadorlestel@gmail.com).
 Des de el segon dia d'absència per malaltia i sense l’avís previ pertinent, sempre i
quan s'hagi presentat el justificant mèdic a la coordinació de l’espai migdia.
 Els/les alumnes fixos/es que marxin de colònies se’ls abonarà la part corresponent
al menú.
 Per tenir dret a la total devolució del menú, ha de haver-hi hospitalització i
s’ha de fer arribar el justificant a la coordinació de l’espai migdia.
 En aquest sentit, una malaltia comuna no és considerada una causa justificada i,
per tant, únicament es retornarà l’import del menú, ja indicat anteriorment.
 La devolució de l’import dels dies a descomptar de la quota del menú, es realitzarà
amb una freqüència trimestral.
 Les despeses de les devolucions dels rebuts bancaris i xecs van a càrrec de les
famílies (2,50€ per rebut retornat).

Els infants becats:
 No poden gaudir, en cap cas de la devolució de l’import del menú.
Normativa de tràmit de baixes
 Les famílies hauran d’informar de la baixa del Servei de l’Espai Migdia entre l’1 i el
25 de cada mes.

