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• ALUMNES FIXOS:Entenem per alumnes fixos aquells que seran usuaris del menjador 
escolar com a mínim 2 dies a la setmana durant tot el curs. *No s’admetran canvis als dies, 
s’haurà d’adquirir un tiquet eventual. 
SERVEI MENJADOR: PREU MENÚ DIARI ALUMNE 5,73 € 

 
• ALUMNES EVENTUALS : Entenem per alumnes eventuals aquells que seran usuaris del 

menjador escolar un o diversos dies puntuals. La forma de pagament serà en efectiu amb 
tiquets del menjador. 
SERVEI MENJADOR: PREU TIQUET DIARI ALUMNE 6,70 € 

 
 
El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix l’escola 
L’ús del mateix comporta l’acceptació de la normativa i seguir les normes de convivència, així com 
respectar el material, les instal·lacions i a les persones que participen en el servei de menjador. 
 
És imprescindible la domiciliació bancària dels rebuts 
Per això cal portar el full d’inscripció abans del primer dia de menjador,independentment de que 
s’hagi demanat beca. Ha d’estar degudament complimentat,  han de constar les dades bancàries i la 
signatura donant la vostre conformitat.  Un full d’inscripció per cada alumne (no val el del germà). 
*Es pot deixar la fitxa al menjador de l’Institut, enviar per fax (93-477.60.53) o per e-mail 
(administracion2@comertel.es). 

* Cap alumne gaudirà del servei de menjador escolar fins que no entregui la fitxa 
d’inscripció correctament complimentada. 

 
Les Beques 
Fins que no tinguem la resolució escrita i oficial , no es farà us del servei de menjador o es farà el 
pagament mensual corresponent. Amb el document oficial procedirem a regularitzar la situació. 
 
Els rebuts és cobraran per avançat  
Entre l’1 al 5 de cada mes, excepte al setembre que el passarem sobre el dia 24 de setembre.  
 
Les faltes d’assistència  
En el cas de que un alumne falti per motius justificats dies consecutius, a partir del 4º dia se li 
tornarà la part corresponent a l’àrea alimentària 2 euros dia del total del menú. 
Per poder aplicar aquest descompte cal avisar amb antelació i com a màxim el mateix dia de 
l’absència abans de les 9:00 hores, via mail administracion2@comertel.es .  
Les regularitzacions dels serveis és faran el mes següent, excepte el juny que es farà al setembre 
als alumnes que continuïn i pels que no es farà transferència. 

*No s’admetrà cap devolució que no sigui per aquestes vies. 
 
Rebut retornat 
Quan un rebut resulti retornat, es donarà 2 dies de termini per abonar-lo. Finalitzat aquest termini 
sense resoldre la incidència, l’alumne causarà baixa del servei  i no podrà accedir al menjador fins 
que no es resolgui.  
Les despeses generades per una devolució seran a càrrec de l’alumne amb un import de 4 euros per 
rebut retornat. 
 
Variacions i baixes del servei 
Per comunicar qualsevol variació de les dades presentades inicialment es imprescindible comunicar-
ho via e-mail a administracion2@comertel.es o amb el full de variacions 5 dies abans de finalitzar el 
mes. 

*No s’admetrà cap modificació que no sigui per aquestes vies. 


