
 

MENJADOR JORNADA INTENSIVA JUNY 2021 

- Del 7 de Juny al 22 de Juny - 

 

El motiu de la present és informar-vos sobre el servei de menjador durant la jornada intensiva del 7 al 22 

de juny.  

Com ja sabeu, l’escola farà jornada intensiva, això vol dir que els nens i nenes que no es queden a dinar 

sortiran 30 minuts més tard de l’habitual. (12:50h / 13h / 13:10h)  

El servei de menjador, en conseqüència, també començarà mitja hora més tard i les hores de sortida 

quedaran de la següent manera:  

 P5 - 3er - 4rt: de 12:50h a 15:20h  

 P4 - 2on - 5è: de 13h a 15:30h  

 P3 - 1er - 6è: de 13:10h a 15:40h  

 

Si alguna família ho necessités s’organitzarà SERVEI D’ACOLLIDA  fins les 16:30h al preu de 2,00€ per 

alumne/a i dia. 

 

Per tal de poder organitzar el servei correctament, preguem retornin la següent informació ABANS 

DEL PROPERDIA 2 DE JUNY al següent enllaç: 

 

https://forms.gle/Zve1Yz91LADGLbn89 
 

En el cas dels alumnes no habituals, a més d’omplir el formulari, serà necessari fer el pagament de 

forma anticipada al número de compte de l’AMPA:  

ES67 0081 1639 1000 0108 31 

i enviar el comprovant per e-mail a la nostra adreça: menjadorescolagaudi@gmail.com.  

Els preus diaris i pagaments seran el següents: 

 
 

Tipus usuari Servei Preu Pagament 

Habitual Menjador 6,33 € Rebut com és habitual 

Eventual Menjador 7,00 € Ingrés en compte per avançat o el mateix dia 

Habitual Acollida 2,00 € Amb el rebut de juny 

Eventual Acollida 2,00 € Ingrés en compte per avançat o el mateix dia 

 
Si alguna família té problemes per a seguir l’enllaç, preguem ens faci arribar la inscripció en paper 
abans del dia 2 de Juny. 

https://forms.gle/Zve1Yz91LADGLbn89


 

 

 

MENJADOR JORNADA INTENSIVA JUNY 2021 

- Del 7 de Juny al 22 de Juny - 

INSCRIPCIÓ A SERVEI DE MENJADOR I/O ACOLLIDA 

 

Nom de l’alumne/a                                                                                                            Curs                    . 

Telèfon de contacte                             E-mail de contacte:                                                                             . 

 

 El meu fill/a es quedarà a dinar i sortirà a l’hora corresponent (15:20, 15:30 ó 15:40) 

 El meu fill/a es quedarà a dinar i farà ACOLLIDA fins a les 16:30 hores. 

 El meu fill/a NO es quedarà a dinar 

 

PER A ALUMNES EVENTUALS: 

En cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies, preguem es indiquin: 

 

En el cas de fer un menú que no sigui el general, preguem ho indiquin: 

 

Cal fer el pagament del dia per avançat o el mateix dia i enviar el comrovant de pagament a: 

menjadorescolagaudi@gmail.com o al número de Whatsapp 669.52.96.53 

Nº compte: ES67 0081 1639 1000 0108 3113 

 

Els monitors i monitores de menjador necessiten tenir una autorització signada pels pares o tutors legals 

dels alumnes de primària (de 3r a 6è) per a deixar-los marxar sols a casa un cop finalitzat el servei de 

menjador. 

Sense aquesta autorització signada no es deixarà sortir sol/a del centre a cap alumne/a. 

Autoritzo el meu fill                                                                                    de                      curs de Primària, 

a sortir sol/a de l’escola un cop finalitzat l’horari de menjador i/o acollida durant la jornada intensiva de 

juny. 

 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
 
 
 
 

Nom:                                                               . 

mailto:menjadorescolagaudi@gmail.com

