NORMATIVA DE L’ESPAI DE MIGDIA DE L’ESCOLA FLOR DE MAIG
Inscripcions i gestió de rebuts:
1. Les mensualitats es cobraràn per domicialiació bancària entre el 1 i el 3 de cada mes.
Excepte el rebut de setmebre que es farà el càrrec el dia 20.
2. Aquells rebuts que siguin retornat es veuran augmentats la quantitat de 3€ en concepte
de gastos de devolució de rebuts.
3. Tots els alumnes han d’omplir la fitxa d’inscripció (fixes i eventuals).
4. Els infants que es quedin esporàdicament el menjador hauran de fer el pagament el
mateix dia en efectiu a la coordinadora.
5. Les quotes del servei serán les següents:
Preu/dia

Rebut mensual

Quota usuaris fixes

6,20€

109,12€

Quota usuaris fixes 2, 3 o
4 dies*

6,40€

45,06€ (2 dies)

Quota usuaris esporàdics

6,80€

Pagament en efectiu el mateix dia

67,58€ (3 dies)

90,11€ (4 dies)

* En aquest cas a la fitxa d’inscripció cal marcar amb una X els dies que es farà servir el
servei de menjador. Aquests dies serán fixes cada setmana i no es podrán intercanviar per
altres dies. En el cas que algún infant es quedi a dinar un dia que no esta inscrit haurà
d’abonar el preu de dia esporàdic.
6. En cas que l’infant no es quedi al menjador es descomptarà 3,00€ des del 1er dia
sempre que s’avisi a la coordinadora abans de les 9:30h. Les devolucions d’aquest import
es realitzaran mensualment al rebut següent.
A) En cas que no es notifiqui la falta d’assistència abans de les 9:30h, s’haurà de
pagar tota la quota des del 1er dia.
B) Els infants que demanin beca de menjador, caldrà que es posin en contacte amb
l’Anna Pujade (Coordinadora de l’Espai del Migdia) per a qualsevol qüestió
relacionada amb el pagament de quotes.
C) Baixes del servei: cal notificar per escrit la baixa del vostre fill o filla 10 dies
abans de la data en què deixarà de fer servir el menjador.

Altres informacions d’interès:
El seguiment del dia a dia dels infants de 3 anys, estarà penjat a la porta de les aules.
Aquest full us permetrà veure si el vostre fills/a a dinat, com ho ha fet i si ha descansat.
Els menús es faran mensualment desde Ca la Rosa, i revisats per un dietista/nutricionista i
les famílies ho rebreu per mail, també ho podeu mirar a la web de l’escola i de l’AFA i es
penjarà al vestíbul de l’escola.
L’Espai de migdia és un espai obert a totes les famílies que volgueu. Només us demanem
que si voleu venir a dinar amb els vostres fills o filles ens ho comuniqueu al matí a l’Anna i
aboneu la quantitat de 6,80€.
Per tal de facilitar la tasca eductaiva als acompanyants del migdia us demanem que si els
vostres fills o filles han de sortir o entrar fora d’hores al menjador, ens ho comuniqueu al
matí.
Durant l’horari de menjador, només podrem administrar medicació amb recepta mèdica i
autorització signada. Cal que s’especifiqui la dosi i l’horari. Haureu de lliurar la medicació
amb la documentació pertinent a l’Anna.
En cas que el vostre fill o filla necessiti una dieta astringent cal que aviseu a l’Anna abans
de les 9:30h.
En cas d’al·lergia o intolerancia alimentària cal que cada infant porti a l’Anna la
coordinadora de l’espai del migdia l’informe mèdic (del metge de capçalera o de
l’alergòleg) i la medicació pertinent si escau. En cap cas, ens servirán informes de
quinesòlegs, homeòpates…

