
 

 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR  CURS 2021-2022 

 

El servei de menjador de l'escola es pot utilitzar de forma regular o esporàdica. En qualsevol cas, 

el preu inclou el menjar i la vigilància. 

 

- Si l'alumne/a es queda de forma regular, a principi de curs, la família ho ha de notificar al 

tutor i els dies acordats seran els que s'aplicaran durant el curs. De totes maneres, cada 

dia l'alumne haurà de confirmar al tutor o docent si es queda a dinar. Si l'alumne/a s'ha 

de quedar un dia extra, es cobrarà a preu de dia esporàdic. 

 

- Si l'alumne/a es queda de forma esporàdica, haurà de notificar al tutor/a o docent que 

aquell dia es queda a dinar. 

 

En qualsevol cas, si l'alumne/a s'ha apuntat a dinar i, pel motiu que sigui, no es pot quedar, se li 

abonarà la part del menú, però no la de vigilància. 

 

Els preus seran els següents: 

 

5 dies setmanals 7,85 €/dia 

4 dies setmanals 8,00 €/dia 

3 dies setmanals 8,20 €/dia 

2 dies setmanals 8,40 €/dia 

1 dia setmanal 8,60 €/dia 

1 dia esporàdic 8,85 €/dia 

 

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a l'administració de l'escola per telèfon o a través 

del correu electrònic serveis@sagratscors.org. 

 

NOTA: si es produeix una baixa a qualsevol dels serveis que oferim, s'haurà de pagar una part 

proporcional, ja que el cost d'aquest depèn de la quantitat d'alumnes puntats. 

 

 

Juliol 2021 

 

 
Als efectes d’allò que disposa el Reglament Europeu de (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter 

personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ, la finalitat del 

qual serà dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes 

estipulades a l’anomenat RGPD. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a 

tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al 

tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic: administracio@sagratscors.org o per escrit a: ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ, Carrer 

Puig d'Assalit, 32 Torelló, (08570) Barcelona. 
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