
ESCOLA LA IMMACULADA 
INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2020- 2021 

 
MENJADOR ESPORÀDIC: PREU  8,50 €      

El dia que necessiteu que el vostre fill/a es quedi a dinar s’ha d’avisar de 8:45 a 9:30 h., enviant un SMS o un 
Whatsapp al telèfon 648 189 920 de la coordinadora del menjador l’Esther.  

MENJADOR FIX: PREU 7,75 €  

El/a nen/a fix/a és el que necessita el servei de menjador 3, 4 o 5 dies a la setmana i sempre els mateixos 
dies. Informar que si no es compleixen els dies pactats i es queden menys dies, el preu passarà a ser de menú 
esporàdic, sempre i quan no es presenti un justificant mèdic.  

Tots aquests serveis es cobraran a final de mes segons els dies utilitzats. 

NOTA: Degut a la situació de la COVID-19 la coordinadora, l’Esther, no podrà estar com fins ara a la 
recepció de l’escola per atendre a les famílies, per tant, tota la comunicació haurà de ser per telèfon, 
SMS i Whatsapp. 

Imprescindible omplir aquesta inscripció tan els del servei de menjador esporàdic com fix.  

Pare/mare/tutor/a:..................................................................................................................................... 
DNI:......................................................................................................................................................... 
Telèfons de contacte:.................................................................................................................................. 
Email:....................................................................................................................................................... 
Sol·licito inscriure al meu fill/a ............................................................................................................... del 
curs..............al servei de menjador els dies marcats.  

Té alguna intolerància ?........................................................(En cas afirmatiu cal adjuntar el certificat mèdic). 

Marca amb una X (només servei menjador fix). 

Dilluns Dimarts  Dimecres  Dijous Divendres 

     

 

Emplenar les dades següents per tal de poder passar el rebut pel banc: 

Com a titular del compte a sota indicat, AUTORITZO a A.M. CATERING 3000 S.L., a que em carregui el preu del 
servei de menjador del 3 al 10 de cada mes (Octubre a Juliol). El rebut retornat pel banc tindrà un recàrrec de 
10€.   

Iban Entitat Oficina DC Nº  compte 

     

 

Signatura titular del compte: 

 

Si algun dia un nen/a fix/a no utilitzés el servei hauria d’avisar abans de les 9:30h mitjançant un 
SMS/Whatsapp al telèfon 648 189 920 de la coordinadora del servei de menjador l’Esther. No valdrà una 
trucada, n’ha de quedar constància si nó es cobrarà el dinar. 
Per ser fix/a o donar-se de baixa del servei de menjador s’ha d’avisar abans del dia 25 del mes en curs 
mitjançant un SMS/Whatsapp al número abans indicat. 

Per inscriure els alumnes haureu d’enviar aquest full degudament complimentat i signat a l’email  
marichanel@amcatering3000.com. És imprescindible per poder fer una bona previsió dels menús i pel bon 
funcionament del menjador que aquesta butlleta s’entregui abans del  dia 4 de setembre.   


