
 

 

 

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DEL MENJADOR 
 
L’escola ofereix a les famílies la possibilitat d’utilitzar aquest servei fix o 

esporàdic. En tots dos casos s’ha d’omplir el full d’inscripció. 
 S’ha de fer la inscripció a través de la pàgina web de Sereduca 
(https://9naturalcuina.cat/  ). 

El preu unitari, en el cas dels alumnes fixes, serà de 6,20 €/nen (IVA inclòs), 
per dia de servei o ús diari del menjador escolar. Aquest correspon a la utilització del 
servei en un 50% mínim, dels dies lectius mensuals. 

El preu unitari del servei esporàdic és de 6.80€/nen (IVA inclòs) i per dia de 
servei o ús diari del menjador escolar. 

El cobrament es realitzarà per domiciliació bancària al número de compte 
que les famílies proporcionin. El cobrament es realitzarà entre l’últim dia lectiu del 
mes en curs i el dia 5 del mes següent posterior al servei, multiplicant el preu unitari 
pel número de serveis servits per a cada un dels nens. 

Si voleu avisar d’algun canvi ho heu de fer abans de les 9:30h del matí 
mitjançant correo electrònic: menjadorernestlluchsereduca@gmail.com de la 
coordinadora Carmen o al telèfon 600238846. En cas contrari es cobrarà el total del 
servei de menjador. En cas d’avisar abans de les 9:30h no es realitzarà el cobrament 
d’aquell dia. 

En el cas de necessitar règim cal que ens aviseu també abans de las 09:30h 
del matí, aquest es donarà durant dos dies i estarà composat per arròs o patata 
bullida, o pasta blanca de primer plat i un segon plat de carn o peix a la planxa. 

Als rebuts retornats se’ls aplicarà els costos bancaris corresponents. Un cop 
notificat el retorn del rebut les famílies tenen una setmana per fer el pagament fent 
un ingrés al número de compte corresponent.  
 La coordinadora no realitza cap cobrament en efectiu. 
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