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FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR  
Escola Camins - curs 2017-2018 
 
 
 
1. Sol·licitud per fer ús del servei per a l’alumna t de nova matrícula 
 
Les famílies interessades a fer un ús regular del servei de menjador escolar al llarg de 
tot el curs, cal que omplin el document de sol·licitud corresponent, que es pot obtenir  
en el mateix centre d’ensenyament o bé en el Consell Comarcal.  
 
La sol·licitud només l’ha d’omplir l’alumnat que vulgui utilitzar el servei de menjador 
com a mínim un dia a la setmana. 
 
Documentació que cal presentar 
 
- Sol·licitud del servei de menjador degudament omplerta i signada.  
 
- Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del compte de corrent en el qual s’ha 
d’efectuar el cobrament del servei de menjador, o fotocòpia d’un rebut bancari. 
 
- Fotocòpia del certificat mèdic de l’alumne/a, en cas d’al·lèrgia o intolerància a algun 
aliment. 
  
 
2. Sol·licitud de confirmació de dades per continua r fent ús del servei de 
menjador 
 
Per a l’alumnat que el curs 2016-2017 van utilitzar regularment el servei, el centre 
d’ensenyament els facilitarà el document «Confirmació de dades per continuar fent ús 
del servei de menjador escolar del curs 2017-2018». En aquest cas, cal que la persona 
representant de l’alumne/a comprovi que les dades de caràcter personal que conté el 
document són correctes i vigents, i les validi per al curs 2017-2018.  
 
Si hi ha alguna dada incorrecta, cal que s’esmeni a l’apartat «Dades de l’alumne/a del 
curs 2017-2018» del mateix document. 
 
Documentació que cal presentar  
 
- Document de confirmació de dades signat. 
 
- Només si es modifiquen les dades del número de compte corrent, cal que s’adjunti 
una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del compte de corrent en el qual 
s’haurà d’efectuar el cobrament del servei de menjador, o fotocòpia d’un rebut bancari. 
 
- Només si es modifiquen les dades d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment, cal que 
s’adjunti una fotocòpia del certificat mèdic corresponent. 
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3. Lloc i període de presentació 
 
Les sol·licituds i les confirmacions de dades del servei de menjador per al curs 2017-
2018 s’han de retornar degudament omplertes i signades al centre d’ensenyament o al 
Consell Comarcal. 
 
No es tramitarà cap sol·licitud que no estigui degudament omplerta o en què manqui la 
documentació adjunta requerida. 
 
 
4. Sistema de cobrament del servei 
 
El cobrament del servei es fa per avançat, entre els dies 1 i 7 de cada mes, i l’import 
s’estableix en funció dels dies marcats en el document de sol·licitud del servei o bé en 
el de confirmació de dades, segons s’escaigui.  
 
Cal tenir present que el servei no es cobra per dies d’ús efectiu, sinó pels dies de la 
setmana compromesos a la sol·licitud, d’acord amb el calendari escolar.  
 
En cas d’absència per malaltia, o bé per alguna altra causa justificada, cal que 
l’alumne/a aporti el certificat mèdic, o la documentació que correspongui, per tal que se 
li pugui abonar l’import del dia o dies que no ha utilitzat el servei.   
 
De manera excepcional, l’únic cobrament que es fa per dies realment utilitzats és el del 
mes de setembre, la qual cosa implica que el mes d’octubre s’hagin d’efectuar dos 
cobraments, el del setembre i el de l’octubre. 
 
Pel que fa a les sol·licituds presentades en posterioritat al dia 1 de cada mes, si 
l’alumne/a vol fer ús del servei de menjador durant el mes en curs cal que faci el 
pagament per avançat del servei directament al Consell Comarcal. 
 
En cas de rebuts retornats, la família haurà d’assumir les despeses que se’n derivin i 
els deutes es tramitaran per via executiva. 
 
El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el 
menjador de forma indefinida.  
 
 
5. Preus 
 
El preu del menú varia d’acord amb la freqüència d’ús setmanal del servei.  
 
Pel que fa als preus del curs 2017-2018, són els següents: 
 

- Preu diari per a l’alumnat fix (entre 3 i 5 dies a la setmana): 5,25 euros 
 

- Preu diari per a l’alumnat eventual (entre 1 i 2 dies a la setmana): 5,50 euros 
 

- Preu diari per als mestres o altre personal: 4,00 euros 
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6. Ús del menjador per a alumnat esporàdic 
 
L’alumnat que faci un ús esporàdic o ocasional del servei no cal que formalitzi cap 
sol·licitud. Només cal que adquireixi prèviament el tiquet corresponent mitjançant 
qualsevol caixer del Servicaixa, de Caixabank, i l’entregui a la persona encarregada 
d’aquesta tasca del centre d’ensenyament, abans de les 9.30 h del mateix dia.  
 
En aquest cas, el preu diari del servei és de 5,50 EUR. 
 
 
7. Sistema d’adquisició dels tiquets mitjançant el caixer del Servicaixa, de 
Caixabank per a l’alumnat esporàdic 
 
Ingrés amb lectura de codi de barres 
 

1. Introduïu la llibreta o targeta de la Caixa o la targeta de qualsevol altra entitat. 
 

2. Seleccioneu l’opció “Pagaments ”.  (Introduïu codi secret de la targeta) 

3. Seleccioneu l’opció “Pagaments amb  codi de barres ”. 

4. Passeu el codi de barres pel lector. 

5. Introduïu el nombre de tiquets (màxim 9) i seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

6. Si tot és correcte, seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

7. Introduïu el nom de l’alumne/a i seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

8. Confirmeu el pagament. 

9. Recolliu els tiquets i el resguard de pagament. 
 

 
Codi de barres: 

 

 
 
 
 

Ingrés sense el codi de barres: 
 

1. Introduïu la llibreta o targeta de la Caixa o la targeta de qualsevol altra entitat. 

2. Seleccioneu l’opció “Pagaments ”. 

3. Seleccioneu l’opció “Pagaments sense codi de barres ”. 

4. Seleccioneu l’opció “Col·legis i matrícules ”. 

5. Seleccioneu l’opció “Amb el codi de l’entitat ”. 

6. Introduïu el codi del Consell Comarcal “0577335” i seleccioneu l’opció “Continuar ”.  

7. Introduïu el nombre de tiquets (màxim 9) i seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

8. Si tot és correcte, seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

9. Introduïu el nom de l’alumne/a i seleccioneu l’opció “Continuar ”. 

10. Confirmeu el pagament. 

11. Recolliu els tiquets i el resguard de pagament. 
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Cal tenir en compte que els tiquets són d’ús personal i intransferible i només són vàlids 
per al curs escolar vigent i que, en cas de no utilitzar-lo abans de finalitzar el curs, se’n 
perdrà l’import. 
 
Per a l’alumnat usuari que també és client de Caixabank pot efectuar la compra dels 
tiquets mitjançant la Línia Oberta.  

 
 
8. Ús del menjador per als mestres i el personal del centre 
 
Els mestres o el personal del centre que faci ús del servei de menjador cal que 
adquireixi prèviament el tiquet corresponent mitjançant qualsevol caixer del Servicaixa, 
de Caixabank, i l’entregui a la persona encarregada d’aquesta tasca del centre 
d’ensenyament, abans de les 9.30 h del mateix dia.  
 
El preu diari del servei és de 4,00 EUR. 
 
  

 
 
 




