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MENJADOR ESCOLAR 
ESCOLA BAGES 

 
 
Benvolguda família, 
 
Us informen que a partir del dia 1 de novembre  iniciarem la nova gestió del menjador 
escolar, motiu pel qual us fem arribar aquest comunicat. 
 
Famílies que paguen per domiciliació bancària  
 
Les famílies que paguin mitjançant compte bancari, seguiran el mateix procediment que fins 
ara, es a dir: 

• Alumnes de P3 a P5 , marcar amb una creueta (a primera hora del matí) el llistat que 
hi ha al costat de la porta de l’aula) els dies que es quedin a dinar. 

• Alumnes de 1r a 6è, cal que els alumnes s’apuntin en els llistats que hi ha a cada 
aula. 

A finals de mes es compten els dies que s’han quedat i es cobra en un sol rebut per família a 
principis del mes següent. 
 
 
Famílies que paguen en efectiu  
 
Caldrà comprar tiquets de menjador a Secretaria ( H orari: matins de 8:45 a 10:30 i de 
12:15 a 12:45; tardes dimarts i divendres de 15:00 a 17:00) o a l’Ampa (dilluns, 
dimecres i dijous de 16:00 a 18:00). 
En el tiquet hi haurà el nom de tots els germans, caldrà marcar amb una creueta el nom del 
que es queda a dinar (un sol tiquet per alumne i dia)  i posar la data. 

• Alumnes de P3 a P5, hauran de dipositar el tiquet (degudament emplenat) cada dia a 
primera hora del matí, a les bústies que hi haurà al costat de la porta de l’aula. 

• Alumnes de 1r a 6è, hauran de donar el tiquet (degudament emplenat) al tutor a 
primera hora del matí. 

 
   
Alumnes amb Beca de menjador  
 
Els alumnes que tinguin beca de menjador tindran tiquets nominatius de menjador, les 
famílies els podran recollir a secretaria l’última setmana d e cada mes , o bé els podem 
donar als alumnes prèvia autorització per escrit. 

• Alumnes de P3 a P5, hauran de dipositar el tiquet, cada dia a primera hora del matí, a 
la bústia que hi haurà al costat de la cartellera a l’entrada de l’escola. 

• Alumnes de 1r a 6è, hauran de donar el tiquet al tutor a primera hora del matí. 
 
P.D., segons les dades que consten en el nostra arxiu la vostra família té la següent forma 
de pagament: 
 


