ESPAI MIGDIA ESCOLA LA MAQUINISTA
NORMATIVA (Usuaris i quotes)
Els usuaris es consideren fixes si fan ús del servei de migdia durant tot el curs i,
com a mínim, 3 dies fixos no intercanviables.
El preu diari bàsic és de 6,60 euros pels usuaris fixes. Per tal de cobrar una
quota fixa, les persones que s’incorporin o siguin baixa durant el curs, se’ls
aplicarà la compensació per regular el preu. En tot cas, les altes i les baixes
durant el curs han de ser excepcionals.
Els preus especificats anteriorment son els del curs 2020-2021 i estan
subjectes al preu menú establert per l’empresa de cuina, en cas d’haver-hi
qualsevol canvi, s’informarà a les famílies amb antelació.
El dia 5 de cada mes, a excepció de setembre que es farà al voltant del 20, es
farà el càrrec per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut, es
carregaran les despeses de gestió (3 euros per rebut).
Els canvis en la domiciliació s’hauran de notificar abans de l’última setmana de
cada mes. En cas contrari, es faran efectius el mes següent.
Totes les altres formes de pagament han de ser excepcionals i pactades per
escrit amb la coordinació de l’espai migdia.
Retorns en cas de falta o malaltia: En cas de faltar 5 o més dies consecutius,
es descomptarà el preu del menú (3,50 euros) per dia en el rebut de gener i
juny.
En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixos poden fer ús de
manera gratuïta de l’ampliació horària del servei durant la jornada intensiva (de
15:30 a 16:30 hores, les dues darreres setmanes de juny).
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei de migdia avisant a la
coordinació i abonant la quantitat de 7,50 euros diaris. També tenen la
possibilitat d’adquirir un abonament de 10 dies al preu de 70 euros. En tots els
casos és important avisar la coordinació abans de les 9:30 hores del dia que es
precisa el servei.
Tots els canvis o reclamacions s’han de notificar per escrit a la coordinació de
l’espai migdia que atendrà de dilluns a divendres de 9:00 a 9:30 hores, o bé per
correu electrònic a espaimigdia@escolalamaquinista.cat

