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SOL·LICITUD DEL SERVEI DE MENJADOR 
INFORMACIÓ 
 

Aquest servei inclou el dinar i l’atenció de l’alumnat des de l’hora de finalització de les activitats lectives del 

matí fins a la incorporació a l’horari de tarda . 
 

Aquest  servei  pot  ser: 
 

 Fix: tots els dies de la setmana o 3 dies fixes i no permutables, com a mínim. 

 Esporàdic: menys de tres dies a la setmana. 
 

El funcionament i les activitats que es fan es troba descrit al web del centre (www.jviladoms.cat)  i a Clickedu.  
 

En aquest servei escolar  també s’aplica la normativa del centre. 
 

El servei de menjador fix cobreix tot el curs escolar , de setembre a juny, i ja contempla el descompte dels 

dies de sortida de tot el dia, així com també les convivències. És per això que aquests dies els nens/es hauran 

de portar el dinar (en el cas de les convivències  ja s’inclou en el preu) . 
 

La quota del servei fix es distribueix de forma homogènia de setembre a juny, independentment si el mes té 

15 o 20 dies lectius, per tal d’estandarditzar  la despesa. És per aquest motiu que: 
 

 L’alta al servei de menjador fixe ha de ser previ l’inici de curs (abans del 12 de setembre de 2019) i 

cobrirà de setembre a juny inclòs. 

 L’alta al servei de menjador fixe un cop inicial el curs serà efectiva el mes següent al de la sol·licitud i 

cobrirà fins el mes de juny inclòs. 

 Si us voleu donar de baixa com a fixes, s’ha d’avisar abans del dia 20 del mes anterior i fins el 20 

d’abril. 

 A partir de l’1 de febrer no es podrà gaudir del preu fix, si fins llavors el servei contractat ha estat 

l’esporàdic. Per això no es podrà passar d’esporàdic a fix, malgrat es podrà fer ús del servei tots els 

dies de la setmana (el motiu és perquè és més econòmica aquesta opció). 
 

Per tot això faig la SOL·LICITUD DEL SERVEI : 
 

 

 

En/Na........................................................................................................pare/mare de l’alumne/a  

 

.......................................................................................... escolaritzat al curs/nivell...........................; 

 

Sol·licito el servei de menjador en la modalitat de:  
 

Fix (5 dies)………………     Esporàdic………… 

Fix (4 dies) *…………… 

Fix (3 dies) *…………… 

 
*Cal especificar els dies de la setmana que se sol·liciti el servei 

 

Dilluns           Dimarts            Dimecres            Dijous            Divendres    

 
Soc coneixedor de la normativa d’aquest servei i autoritzo a Jaume Viladoms Centre Educatiu al cobrament de 

la quota d’aquest servei. 
 

Signatura : 

 

 

A Sabadell, el  ________  de/d’ ________________________________  de  _________                   
 

*Els alumnes amb alguna intolerància alimentària cal que presentin un informe o certificat actualitzat del 
metge. 

 

 

 
 

      


