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INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ESCOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Barcelona, 30 d’agost de 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

Us informen del servei de menjador del present curs 2022-2023, tot indicant-vos les diferents modalitats 

d’ús: 

1- Per a l’alumnat que es quedarà a dinar diàriament la quota mensual es facturarà per rebut bancari a 

l’inici del mes: COL·LEGI 9,10 € x DIA LECTIU. 

Si un alumne/a no fa ús del servei de menjador en un dia concret es retornarà el 80 % del preu, sempre que 

s’avisi a Secretaria abans de les 10 h, el dia en curs: 

 a) Correu electrònic secretarialasallehorta@lasalle.cat 

b) Trucada telefònica a l’escola. 

L’import de qualsevol dia festiu no contemplat en aquest càlcul serà retornat el 100 %. 

       2.-  Per a l’alumnat que farà ús esporàdic: 

• Caldrà fer-ne el pagament directe a Secretaria de 8 h a 10 h. Es donarà tiquet. Preu:  9,70 €. 

• O bé podeu adquirir a Secretària, una targeta de 10 serveis. Preu: escola: 91 € (té vigència 

durant tot el curs 2022-2023). Cada cop que es quedi a dinar, per poder-lo comptabilitzar, s’ha 

d’avisar abans de les 10 h, el dia en curs, a secretaria.: 

 a) Correu electrònic secretarialasallehorta@lasalle.cat 

b) Trucada telefònica a l’escola. 

Per tal de formalitzar la inscripció cal que empleneu el següent formulari abans del divendres 2 de 

setembre, clicant  FORMULARI EP. 
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Tanmateix, ens adrecem a vosaltres per demanar-vos, si és el cas, el corresponent informe mèdic sobre 

l’al·lèrgia o intolerància que pugui tenir el vostre fill/a, a algun aliment que pugui haver dins el nostre menú 

escolar. Aquest justificant és necessari i obligatori per poder tenir una bona cura i control d’aquestes 

circumstàncies alimentàries a l’hora de preparar el menú especial. Tan aviat com el tingueu l’heu de fer 

arribar a Secretaria. Aquest informe s’ha renovar cada curs. 

 

 Moltes gràcies. 

           Direcció 
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