AMPA BALDIRI REIXAC 2014-2015
(Horari d'atenció a les famílies al despatx de l'AMPA:
DIMARTS i DIJOUS de 9h a 17h)


Preu servei menjador mensual per a l'alumne/a fix 121,25 €, IVA inclòs (es
considerarà fix alumne/a soci/a que utilitza el servei durant tot el mes lectiu sense
excepcions).



Preu servei menjador per a dies esporàdics 7€, IVA inclòs (es considerarà dia
esporàdic quan la família demana que alumne/a que normalment no utilitza el
menjador es quedi a dinar puntualment).
Si l'alumne/a utilitza el servei de menjador esporàdicament, cal avisar com a molt
tard el mateix dia al matí.



El pagament del rebut de menjador es farà efectiu de l'1 al 5 de cada mes, per
domiciliació bancària. (Cal retornar l’ordre de domiciliació el més aviat millor. Si les
dades bancàries són les mateixes que el curs passat, només cal que ho
comuniqueu en el moment de lliurar el full).



Pèrdua del dret a utilitzar el servei de menjador: Aquelles famílies que no
hagin pagat el mes corrent, perden automàticament el dret dels seus fills per
utilitzar el menjador el mes següent. Les famílies que tenen deutes acumulats en
relació al menjador, també perden automàticament el dret a utilitzar el menjador.
Cal tenir en compte que el menjador és un servei que es paga entre totes les
famílies usuàries i que, per tant, l’ampa no pot permetre que hi hagi famílies que
paguin a compte d’altres que no ho fan.



En cas que una família prevegui que no podrà fer front al rebut del menjador,
preguem que es posi en contacte amb l’AMPA abans de girar el rebut, s’intentarà
buscar una solució i s’evitarà la devolució bancària, que genera un sobrecost a
l’AMPA.



Devolucions: quan un alumne/a que utilitza el servei de menjador fix es posa
malalt, se li reintegrarà l'import corresponent al menjar, no el del servei de monitor
(és a dir 2 euros), a partir del quart dia d'absència consecutiu.



Si un alumne/a, per prescripció mèdica, ha de prendre alguna medicació durant
l'horari de migdia, el seu pare, mare o tutor/a haurà de comunicar-ho per escrit a
la coordinadora del menjador. No es donarà cap medicació a cap alumne/a sense
aquest requisit.

