
  

Barcelona, setembre 2018 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Adjunt us fem arribar la fixa d’inscripció del servei de menjador, amb aquests documents  també hi ha 

un nou document, Ordre SEPA. 

Aquest s'ha d'omplir amb les dades bancàries i portar a la vostra entitat bancària per tal d'autoritzar-nos 

a girar el rebut al vostre compte. 

En cas d’estar interessats de fer ús d’aquest servei al llarg del curs 2018-2019, tant sigui com usuari fixe 

com esporàdic, us  preguem que ompliu el full d’inscripció i el lliureu personalment a la vostra Escola. 

Fitxa d’inscripció: 

1.- Marcar si el vostre fill o filla  farà ús del servei de menjador com a usuari PERMANENT (dies per 

setmana) indicant els dies de la setmana que farà ús del servei,  o ho farà com ESPORÀDIC. .  

2.- Omplir la fitxa amb LLETRES MAJÚSCULES a efectes d’evitar errors a l’hora de la introducció de dades 

des del departament d’Administració. 

Ordre SEPA: 

3.- Emplenar les dades bancàries i portar a la vostra entitat bancària per tal d'autoritzar-nos a girar el 

rebut al vostre compte. Un cop fet aquest tràmit s'ha de retornar la còpia adjunta amb la inscripció. 

Un cop fet aquest tràmit s'ha de retornar la còpia adjunta amb la inscripció. 

 

 

Salutacions Cordials, 

Fundació Futur 

 

 

 



NORMATIVA ÚS DE MENJADOR 

 

PREUS DELS SERVEIS  

SERVEI DE MENJADOR 

Usuaris permanents..................6,20€ 

Usuaris esporàdics (dies ocasionals).........7 € 

Menú vegetarià…………………………….........6,50€ 

 

ALUMNES PERMANENTS DEL SERVEI DE MENJADOR  

S’entendrà per usuari permanent aquells alumnes que  facin ús del menjador dos o més dies a la 

setmana, si aquests son els mateixos dies de la setmana durant tot el curs escolar. En cas de 

modificacions tant sols es podran fer per períodes superiors a un mes complert. 

ABSÈNCIES  

En cas que algun alumne de caràcter permanent no hagi de fer ús del servei de menjador en dies 

concrets de forma continuada (malaltia, o altres incidències), ho haurà de comunicar i justificar 

degudament a la Coordinadora o a les oficines al departament de facturació,  com a màxim abans de les 

10:00 hores del dia en que no hagi de rebre la prestació del servei, d'aquesta manera es farà el 

retornament de 3,17-€. En el cas de no avisar dintre de l'horari es farà el càrrec de 6,20€. 

El fet que l'alumne no assisteixi a l'escola per qualsevol motiu no comportarà l'eximent de pagament. 

FORMA DE PAGAMENT  

El pagament del servei de menjador pels alumnes permanents es realitzarà  mitjançant domiciliació 

bancària de l’1 al 5 del mes en curs per avançat.  

 IMPAGAMENT   

Si el rebut de la mensualitat fos retornat per l’entitat financera, sense haver-ne fet l’abonament 

corresponent, l’empresa es posarà en contacte amb els pares/tutors per informar-los d’aquest fet.  

L’acumulació d’un  rebut impagat, comportarà l’exclusió automàtica de l’usuari fins que no es regularitzi 

la situació. En aquest cas, serà preceptiu que l’empresa concessionària informi a la direcció de l’escola i a 

la Comissió de Menjador 

 

 

 



ALUMNES ESPORÀDICS DEL SERVEI DE MENJADOR  

S’entendrà per usuari esporàdic de les escoles d’educació infantil i primària aquell alumne que faci  ús 

del servei de menjador de forma discontinua i no periòdica.  

Pels alumnes que vulguin gaudir del servei de menjador de forma no permanent i dies concrets, 

s’estableixen les següents formes de pagament: 

- A través de Caixa Oberta Online  (per a clients de la caixa o no) 

- A través de la coordinadora del centre en efectiu (tiquet) 

Tal i com s’informa en full adjunt. 

En ambdós casos, El tiquet s’entregarà degudament emplenat amb el nom, curs, escola i data,  al 

personal de l’empresa concessionària abans  de les 10 hores del dia en que es fa ús del servei. 

IMPAGAMENT  

En el cas de fer ús del servei sense haver adquirit o entregat el tiquet corresponent, com a cas 

excepcional es donarà el servei a l’alumne, sempre i quan no hi hagin més de 3 tiquets sense pagar o 

entregats. 

En aquest cas, l’alumne serà donat de baixa i no podrà accedir al servei fins que no es regularitzi la 

situació. 

 

 

DADES DE L’EMPRESA CONCESIONÀRIA 

FUNDACIÓ FUTUR 

Passeig Via Trajana B, núm. 13, 08020 Barcelona 

TELÈFON DE CONTACTE DE L'EMPRESA:    933021927  

CORREO ELECTRÒNIC:sarenas@futur.cat 

TELÈFON DE CONTACTE DE LA COORDINADORA DE MENJADOR: 

CORREU ELÈCTRÒNIC: escolamarbella@futur.cat 

DADES BANCÀRIES: IBAN ES09 2100 0780 1302 0009 4767 “La Caixa” 

 


