
 

      Barcelona, 1 de setembre de 2.015 

 

Benvolgudes famílies, 

En nom d’Aramark ens dirigim a vostès, abans de l'inici del curs escolar, amb la finalitat d'aclarir 
alguns temes del menjador que poden generar dubtes o mals entesos. Us fem arribar els punts 
més importants per poder fer ús d'aquests serveis: 

Josep Orriols i Roca 
 Acollida matinal fix, es conservaran fins a fi d’any els preus de l'any passat, 35 €/mes. Els 

pagaments es faran a mes vençut pels alumnes fixos, i es passarà un rebut pel banc. 
Excepcionalment el mes de setembre serà de 28 €/mes. 
 

 Acollida matinal pels esporàdics, d'igual manera es mantenen fins a fi d’any els preus de l'any 
passat, 3 €/dia. El pagament d’acollida matinal d’esporàdics que es quedin de forma habitual i 
així ho desitgin, es passarà un rebut pel banc. Per la resta, es podran comprar tiquets, per 
endavant, realitzant una transferència al compte núm.2100-7933-73-2200032615 de La Caixa o 
al compte núm. 0030-8123-33-0000112271 de Banesto,(Santander) , indicant que és el preu de 
Núm. X d’ acollides i el nom complet del nen o nena, i amb el comprovant d'aquest pagament 
s'haurà d'anar a la cuina on us donaran els tiquets corresponents. 

 
  El preu del servei de menjador serà de 6,20 €, els alumnes fixos, (considerant fix el nen que, 

com a mínim, es quedi 3 dies la setmana o bé 2 germans que, entre els 2, sumin 4 dies per 
setmana). És necessari, en el cas d'un fix que no sigui dels 5 dies de la setmana, que informi en 
el full d'inscripció que dies fa ús del menjador. És molt important mantenir aquesta 
informació actualitzada, ja que d'una altra forma no es pot controlar les necessitats de cuina, de 
monitoratge i dificulta el control de presència de l'alumne/a, el que comporta el cobrament del servei 
si l'alumne no s'ha presentat en els dies programats. 

 
 Fix, els pagaments es faran a mes vençut pels alumnes fixos, es passarà un rebut pel banc.  
 
 El preu dels menús esporàdics serà de 6,80 €. 
 
 Els esporàdics que també es quedin habitualment i així ho desitgin, es passarà un rebut pel 

banc. També es podran comprar tiquets, per endavant, realitzant una transferència al compte 
núm.2100-7933-73-2200032615 de La Caixa o al compte núm. 0030-8123-33-0000112271 de 

Banesto, (Santander), indicant que és el preu de Núm. X dinars, i el nom complet del nen o 
nena. Amb el comprovant d'aquest pagament s'haurà d'anar a la cuina on us donaran els 
tiquets corresponents. 
 

 En el cas que un alumne fix de menjador no pugui quedar-se a dinar algun dia, caldrà avisar al 
telèfon 609221427 abans de dos quarts de deu del matí i li serà descomptada la matèria 

primera d'aquell dia,1,44 €, el preu a cobrar es de 4,76 €. A partir del 5è dia, per motius de 
llarga malaltia o motius degudament justificats, es podrà donar la suspensió temporal del servei 
a partir del 6è dia. El canvi de fix a esporàdics es podrà realitzar, com a màxim 2 cops en el curs 
escolar. Les excursions no entren amb aquest criteri sempre que no facin ús del servei, (pícnic), 
per això s’ haurà d'avisar a cuina per no fer ni cobrar el servei. Les colònies no tenen tampoc 
càrrec de menjador si cuina està degudament informada. 
 

 Al·lèrgies i o intoleràncies A la fitxa de inscripció, en el cas d'al·lèrgia o intolerància 
alimentària de l'alumne/a assenyalar-la, mantenint actualitzada la informació amb el 
corresponent informe mèdic. 

 

Atentament, 
Supervisió d’Aramark 
 



 
 
 
 

 

 Barcelona, 1 de setembre de 2.015 

 

Benvolgudes famílies, 

E.B. Garrofins 

 

En nom d’Aramark ens dirigim a vostès, abans de l'inici del curs escolar, amb la finalitat d'aclarir 
alguns temes del menjador que poden generar dubtes o mals entesos. Us fem arribar els punts 
més importants per poder fer ús d'aquest servei: 

  El preu del menú diari serà de 4,85 €, els alumnes fixos, (considerant fix el nen que, com a 
mínim, es quedi 3 dies la setmana o bé 2 germans que, entre els 2, sumin 4 dies per setmana). 

 
 Fix, els pagaments es faran a mes vençut pels alumnes fixos, es passarà un rebut pel banc.  
 
 El preu dels menús esporàdics serà de 5,75 €, per menú i dia.. 
 
 Els esporàdics que també es quedin habitualment i així ho desitgin, es passarà un rebut pel 

banc. També es podran comprar tiquets, per endavant, realitzant una transferència al compte 
núm.2100-7933-73-2200032615 de La Caixa o al compte núm. 0030-8123-33-0000112271 de 

Banesto, (Santander), indicant que és el preu de Núm. X dinars, i el nom complet del nen o 
nena. Amb el comprovant d'aquest pagament s'haurà d'anar a la cuina on us donaran els 
tiquets corresponents. 
 

 Al·lèrgies i o intoleràncies A la fitxa de inscripció, en el cas d'al·lèrgia o intolerància 
alimentària de l'alumne/a assenyalar-la, mantenint actualitzada la informació amb el 
corresponent informe mèdic. 

 

Atentament, 
Supervisió d’Aramark 

 
 


