
 

Previsió de menjador d’octubre a 
maig 

 
Per a poder tindre una previsió dels comensals d’octubre a maig als nostres aularis cal que 
torneu complimentat aquest full. 
 

DATA LÍMIT - dijous 26 de setembre 
 

 

Nom i cognoms  

Curs i aulari  

Telèfon de contacte  

 

QÜESTIONARI 
 
Quins dies necessite el menjador? (marca amb una X les opcions desitjades) 
 
 

De dilluns a divendres:  

De dilluns a dijous:  

Setmanes o quinzenes alternes (per qüestions laborals o personals)  

Dies solts (escriu-los ací): 

Necessita dieta especial? (indiqueu-la ací:) 

 

-- continua darrere --  

 



 

Indica les teues circumstàncies personals 
marca les que corresponguen: 

 
 

Ajuda de menjador concedida amb una puntuació de 7 o superior  

Empadronat en Quart de les Valls o en Benavites  

Germans al centre (indicar nombre)  

Pare i Mare treballant en horari escolar (sols un en famílies monoparentals)  

 
 

NORMES D’ÚS 
Al pla de menjador es detallaran al complet totes les normes i els diferents aspectes del 
menjador. Deixem ací un resum d’algunes novetats. 
 

● El preu del menú serà de 4,25 € per cada dia. Es regularà el preu des d’octubre a abril 
amb una quantitat fixa s’ajustarà a maig depenent els dies d’absència justificada 
correctament. 

● Per a indicar que un comensal no farà ús del menjador, cal enviar un telegram a 
Adrià 656399577, abans de les 9:20 del dia. Aquesta serà la ÚNICA via de 
comunicació d’absència vàlida que justifique el descompte corresponent. 

● Qualsevol modificació puntual de la dieta, cal notificarla per telegram a Adrià 
656399577 abans de les 9:20 del dia. Aquesta serà la ÚNICA via de comunicació 
válida. 

● A les comunicacions identifiqueu amb nom i cognoms els comensals per a evitar 
confusions. 

● Les monitores van a registrar  les incidències ocorregudes en temps de menjador, que 
mensualment seran valorades per la direcció i la comissió de menjador, si cal, per a 
determinar les accions oportunes. 

 

 


