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A N N E X

NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR: ESCOLA EMPÚRIES

Per fer usdel servei de Menjador cal registrar-se obligatòriament mitjançant la APP Colechef, veure
document adjunt.

a. Tarifes. Els preus per a aquest curs 2022-23 són:

1. Preu d'Alumne Habitual: 6,54€/dia

2. Preu per dia esporàdic: 7,19€/dia. Es pot sol·licitar fins a les 09:30h del mateix dia, a través de l'APP
COLECHEFF.

NOTA: Aquest any les tarifes s'han vist afectades per l'increment de costos de les primeres matèries, malgrat
que hem intentat pal·liar al màxim el seu impacte.

b. Comunicacions: La comunicació de canvis en la contractació s’ha de gestionar abans de finals de cada mes
(últim dia hàbil) per a la seva aplicació al mes següent, a través de l'APP COLECHEF. La comunicació de la
data de baixa del servei al mes de juny, s’haurà de comunicar abans del 25 de maig.

a. Absències: En el cas d’absència al servei de menjador, s’ha de comunicar única i exclusivament mitjançant
l’APP Colechef abans de les 09:30 del mateix dia, es descomptarà el 100%.

a. Excursions: La contractació del menjador inclou el menú pícnic per als dies d'excursió. En cas de no voler-ho,
pot anul·lar-se amb 15 dies d'antelació, comunicant-ho a la monitora i s'abonarà el 50 % en concepte de
primera matèria. En el cas de sortides de més d'un dia, també s'abonarà el 50 % en concepte de primera
matèria, preavisant a la monitora.

b. Forma de pagament: El pagament es farà a mes vençut, a través de domiciliació bancària durant els primers
dies de cada mes. En el cas de la quota de setembre, podrà facturar-se juntament amb la d'octubre.

c. Rebuts impagats: L'impagament comporta la baixa temporal del servei, fins al seu pagament efectiu. Haurà
d'estar al corrent de pagament de cursos anteriors per poder contractar novament el servei.

Us facilitem els següents canals de comunicació per contactar amb nosaltres:

APP COLECHEF respondemos@elcomedordelcole.es t 696 59 09 52


