Escola Josep Monmany
Curs 2021-2022

Normativa i preus

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Modalitat de pagament
Els cobraments dels rebuts s’efectuaran entre el 5 i el 10 (a mes vençut), en quotes
mensuals mitjançant domiciliació bancària.
Les quotes dels usuaris seran calculades en funció del calendari escolar que marqui
el Departament d’Ensenyament pel curs 2021-2022.
Els preus del servei de menjador pel curs 21-22 seran:
. Fix:
6,20€
. Esporàdic: 6,82€

En cas de retorn del rebut, automàticament la coordinadora o l’ Empresa del
menjador es posarà en contacte amb la família, (enviarà missatge amb l’ import de
la devolució i data límit de pagament), perquè es faci efectiu el rebut, passat aquet
temps no es podrà fer ús del servei de menjador fins regularitzar la situació..
Els rebuts retornats es veuran incrementats en 4€ sobre la quota en concepte de
despeses bancàries, i s’hauran de fer efectius en el compte corrent de l'empresa
TENO que es facilitarà.
Servei esporàdic
Es considera usuari fixe aquell que fa us del servei de menjador 1 dia a la setmana
sempre que sigui el mateix
Faltes d'assistència justificades
 S’ha de notificar la falta d’assistència al menjador amb una nota o
telefònicament abans de les 10 del matí, sempre que s’avisi abans de les 10h
es retornarà el 100% del menú.
Servei de pícnic
 El dia d’excursió Teno oferirà pícnic a tots els usuaris. Al setembre enviarem
una circular a tots els infants perquè escollin si necessitaran pícnic per les
sortides de tot el dia.
 En cas de tenir una necessitat puntual diferent a l’opció escollida s’haurà de
notificar a la coordinadora 3 dies abans de la sortida entre les 9 i les 10h.
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Coordinadora del menjador
Mari Gonzalez
menjadorjosepmonmany@gmail.com

Telèfon: 610372544

Atenció a les famílies des de les oficines de Teno
Encarna / Laura
info@teno.cat
Telèfon: 93 327 84 00 ext. 11
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