SERVEI DE MITJA PENSIÓ, ACOLLIDA i CAU
GENERALITATS
-

Les quotes dels serveis fixos estan ajustades preveient que es tracta d’un servei
de llarga durada, la qual cosa ens permet organitzar la infraestructura necessària
per al seu bon funcionament.

-

Alhora, els costos dels serveis estan calculats per al nombre total de dies lectius
del curs i estan repartits en 10 quotes independentment dels dies lectius que
tingui cada mes o de les sortides que es puguin fer.

-

Aquest sistema fa indispensable que l’alumne/a que s’inscrigui a alguns dels
serveis ho faci per a tot el curs.

-

Es considera que un alumne és fix a menjador, acollida o cau a partir d’utilitzar
qualsevol dels serveis un mínim de tres dies a la setmana. Per tant, a aquells que
en facin ús només un o dos dies se’ls considerarà eventuals i es facturarà a mes
vençut.

-

Recordeu que qualsevol modificació administrativa (altes, baixes, etc.) s’ha de
comunicar per correu electrònic a la secretaria que us correspongui abans del
dia 20 del mes en curs perquè tingui vigència el mes següent. Les
modificacions fetes fora d’aquest termini tindran el recàrrec corresponent, i per
tant no es retornarà l’import.

MITJA PENSIÓ – Normes específiques
-

A aquells alumnes inscrits en aquest servei que, per motius de salut, personals
i/o familiars, no l’utilitzin durant un llarg període, se’ls retornarà el cost del
menjar (no del servei) a partir del setzè dia de la seva absència; l’import que es
retornarà serà de 3€ diaris.

-

Els alumnes que facin ús del menjador de manera fixe 3 o 4 dies a la setmana,
l’hauran d’utilitzar sempre els mateixos dies per tal de poder tenir un bon control
del nombre de menús, pícnics, possibles al·lèrgies, etc. Qualsevol canvi, s’haurà
de comunicar per correu electrònic a la secretaria corresponent.
Recordeu que si heu de fer un canvi de dia, només podrà ser durant la mateixa
setmana.

ACOLLIDA/CAU – Normes específiques.
-

Cal tenir en compte que aquest servei funciona en fraccions de 30 minuts, de
manera que si s’excedeix aquest temps es passarà a cobrar una fracció més.

