
 

  

 

 

      ABSÈNCIES I INCIDENCIES 
Per a comunicar qualsevol incidència sobre el vostre fill/a (medicacions, 

adaptacions de menú, gestió de quotes, sortides fora d’horari…), us 

haureu de posar en contacte amb la coordinadora i informar-la: 

 Les absències al servei, s’han de comunicar abans de les 10,00h. 
S’abonaran 2€ per cada falta avisada, amb independència de 
l’antelació amb que es notifiqui l’absència.   

 Les adaptacions de menú no es recolliran un cop passades les 
10h del matí. 

 Les adaptacions de menú per al·lèrgies o intoleràncies, s’hauran 
de justificar sempre amb un informe mèdic, així com també 
s’hauran de justificar per escrit en cas que desaparegui 
l’al·lèrgia o intolerància.  

 Les medicacions només es subministraran si s’acompanyen amb 
l’informe mèdic, recepta no caducada i l’autorització signada. 

 El Pic-nic és per a tots els infants fixes del servei. En cas 
d’esporàdic o no voler-lo s’ha d’avisar 3 dies abans. 

 

        AJUTS I BEQUES 
Els alumnes becats, hauran de pagar les quotes normalment 

fins que ens posem en contacte amb la família per tal 

d’informar de la beca i del preu del menú que tindran. 

Aquesta gestió vindrà marcada per l’òrgan d’autoritat 

pertinent. 

En cas que sigui import retroactiu, es regularitzarà la quota. 
 

 

PODEU CONSULTAR EL MENU A LA NOSTRA WEB 

www.alimentart.com 

      BAIXES O EXPULSIÓ DEL SERVEI 

 Les baixes del servei, s’han de comunicar 
amb un mínim de 15 dies d’antelació del 
següent cobrament. 

 Famílies que no tinguin al corrent els 
pagaments de les quotes de menjador 
(màxim 1 rebut) 

 Infants que incompleixin les normes de 
convivència del servei. (actituds violentes, 
faltes de respecte contínues al 
monitoratge...), o qualsevol actitud que 
no compleixin les normes de convivència 
del centre. En aquest cas no es retornarà 
l’import de la quota. 
 

 

 CONTACTE AMB LA COORDINADORA 

Podreu contactar en horari de 9 a 12:30h 

al despatx. 

Via telefònica al número: 936916957 / 

664708987 (també whatssap) 

Via e-mail a: 

saltellsmenjador@gmail.com 
 
 

Podeu escollir entre les modalitats de: 

- FIXE (mínim 3 dies): 6,20€ 

- ESPORÀDIC: 6,80€ 
 

La empresa Aliment-Art i el seu equip de monitors us dona la benvinguda al nou curs escolar 2019-20. Esperem 

compartir moments inoblidables en el temps de migdia. Portem la motxilla carregada  d’experiències i bones 

estones per gaudir. L’hora del menjador serà 12:30-15:00h. 
 

     PREUS 
 

 

 

 

Els preus aproximats per mesos són:  

 

QUOTES MENSUALS DIES IMPORT 

SETEMBRE 13 80,60€ 

OCTUBRE 23 142.60€ 

NOVEMBRE 19 117.80€ 

DESEMBRE 13 80.60€ 

GENER 18 111.60€ 

FEBRER 19 117.80€ 

MARÇ 22 136.40€ 

ABRIL 16 99.20€ 

MAIG 19 117.80€ 

JUNY 14 86.80€ 

 

PAGAMENTS: 

Els rebuts es passaran per compte bancari 

cada mes a partir del dia 10.  

Els rebuts retornats tindrà un recàrrec de 6€ 

per rebut. 

Per qualsevol consulta sobre pagaments ens 

podeu escriure a:  
gestio.economica@alimentart.com 

 


