
 
Sabadell, 2 de juliol 2018 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 Benvolguts,  
 

A través d’aquesta carta volem comentar-vos les tres modalitats d’ús que té el servei 
de menjador de l’escola. El preu és el mateix per a totes les modalitats: 9,60€ per menú. 

 
1. Modalitat fixa. Suposa contractar aquest servei durant tot el curs. Els alumnes que 

s’acullen a aquesta modalitat paguen el cost del servei, a raó de 9,60€ x menú x nombre 
de dies lectius de cada mes, seguint la taula de preus adjunta. Aquesta modalitat només 
és possible quan els alumnes es queden de forma fixa d’un a cinc dies a la setmana, però 
sempre els mateixos dies.  

Quotes servei menjador de cada mes dels alumnes fixes. Curs 2018/19

Mesos 
dies 

lectius 5 dies/set 4 dies/set 3 dies/set 2 dies/set 1 dia/set 
Setembre 13 124,80 € 99,84 € 74,88 € 49,92 € 24,96 € 

Set. (Eso/Bat) 12 115,20 € 92,16 € 69,12 € 46,08 € 23,04 € 

Octubre 22 211,20 € 168,96 € 126,72 € 84,48 € 42,24 € 

Novembre 20 192,00 € 153,60 € 115,20 € 76,80 € 38,40 € 

Desembre 13 124,80 € 99,84 € 74,88 € 49,92 € 24,96 € 

Gener 18 172,80 € 138,24 € 103,68 € 69,12 € 34,56 € 

Febrer 19 182,40 € 145,92 € 109,44 € 72,96 € 36,48 € 

Març 20 192,00 € 153,60 € 115,20 € 76,80 € 38,40 € 

Abril 16 153,60 € 122,88 € 92,16 € 61,44 € 30,72 € 

Maig 21 201,60 € 161,28 € 120,96 € 80,64 € 40,32 € 

Juny 15 144,00 € 115,20 € 86,40 € 57,60 € 28,80 € 

Totals 177 1.699,20 € 1.359,36 € 1.019,52 € 679,68 € 339,84 € 

 
2. Modalitat de full mensual. Aquesta modalitat està pensada per a aquells alumnes que 

es queden a dinar uns dies determinats al mes i poden variar cada mes. Consisteix en 
què la família paga l’import equivalent al nombre de dies que han marcat al full del mes i 
que determinen quins dies del mes en qüestió l’alumne/a es quedarà a dinar a l’escola. 

 
3. Modalitat de dinars esporàdics.  Aquesta modalitat és per als alumnes que per 

qualsevol circumstància s’han de quedar a dinar a l’escola. En aquest cas, la família pot 
adquirir el tiquet i en el mateix moment indicar quin dia es quedarà a dinar l’alumne/a.  
Quan una família vol que el seu fill es quedi a dinar, ha de presentar el tiquet abans de 
les 9 del matí del dia que utilitzarà el servei de menjador, per tal que la cuina pugui 
atendre adequadament els alumnes inscrits al servei. 

 
Les famílies de nova incorporació a l’escola que vulguin inscriure al seu fill/a al servei de 
menjador hauran d’omplir el full corresponent a secretaria, abans del 7 de setembre. 
Les famílies que ja gaudien del servei en alguna modalitat i vulguin donar-se de baixa o 
realitzar canvis respecte al curs anterior, ho hauran de comunicar també abans del 7 de 
setembre. En cas de no comunicar cap canvi, a la facturació del mes de setembre es 
carregarà, al rebut, la mateixa modalitat vigent que tenia el darrer mes del curs anterior. 
 

Esperant que aquesta informació aclareixi les diferents modalitats del servei de menjador, 
els saludem cordialment. 

La Direcció. 


