Institut Moisès Broggi
SERVEI DE MENJADOR
Benvolgudes famílies,
Donat la situació de la Covid-19 enguany no podrem accedir a l’Escola Miralletes per fer el servei de
menjador. Per aquest motiu farem el servei de menjador a l’institut contractant per part de Xino Xano una
empresa de càtering per poder oferir el menjar( per normativa no podem transportar el menjar de la cuina
de Miralletes a l’Institut)
Per poder garantir aquest servei necessitem un mínim de 50 comensals cada dia; per aquest motiu el servei
només és pot oferir en la modalitat de dilluns i dimarts. La resta de dies de la setmana no hi haurà servei de
menjador com es podia fer el curs passat per alguns alumnes.
El càtering que hem escollit per realitzar el servei és Cuina Justa. El monitoratge continuarà sent de Xino
Xano.

QUOTES I MODALITATS
A continuació us presentem la relació de modalitats i preus dels serveis acordats per aquest curs 2020-2021
Quota mensual
Preu fixe/dia
Preu eventual/dia

6,33 €
6,96 €

La quota de menjador guarda relació amb la quantitat de nombre de dies de l’institut. D’aquesta manera
trobareu que el preu dependrà de la quantitat de dies lectius del mes, descomptant els dies festius i
vacances.

Recalcularem les quotes de les famílies que sol·liciteu ajudes econòmiques en funció de l’import de les
mateixes.
Cal tenir en compte:
●

Tant les famílies que us inscrigueu per primera vegada com les que ja sou usuàries del servei de
menjador haureu d’omplir el formulari d’inscripció
http://www.xino-xano.org/activitats/serveis-escolars/inscripcions-menjadorbroggi

●

Cap jove podrà assistir al servei de menjador sense realitzar en formulari d’inscripció. Per començar
el mateix dia d’inici del curs haureu d’emplenar el formulari d’inscripció com a màxim el 10 de
setembre. Després de l’inici de curs podran assistir sempre i quan aviseu divendres de la setmana
anterior(per exemple si ha de començar un dimarts, s’ha d’avisar el divendres anterior)

●

Formes de pagament: domiciliació bancària. Enguany no realitzarem cobraments en metàl·lic. Si
alguna persona vol pagar amb tarja de crèdit ens haurà d’avisar prèviament i apropar-se a les nostres
oficines.

●

Les mensualitats les cobrarem abans del dia 5 de cada més ( la quota corresponent a setembre la
cobrarem el dia 22).

●

Enguany no podem fer eventualitat el mateix dia ja que hem d’avisar a l’empresa de càtering amb
un dia de marge per poder sol·licitar un menú més. Totes les eventualitats s’han de demanar com
molt tard el divendres de la setmana anterior.

●

El telèfon de contacte és 609.39.14.60

●

Les baixes del servei caldrà notificar-les i signar-les abans del dia 30 del mes anterior, per tal de no
generar despeses innecessàries.

●

No podrà fer ús del servei de menjador cap alumne que tingui pendent rebuts dels curs anterior.
L’impagament del rebut a dia 15 de cada mes, suposarà que l’alumne no podrà fer ús del servei.

●

Els rebuts amb domiciliació bancària retornats, tenen una despesa addicional que anirà a càrrec de
l’usuari (2 €).

AL·LÈRGIES I PROBLEMES ALIMENTARIS
Tots aquells alumnes que pateixin algun problema d’al·lèrgia, malaltia, o qualsevol aspecte que pugui afectar
al vostre fill/filla a l’hora de dinar, és imprescindible notificar-ho en començar el curs per escrit amb un
informe del metge a la coordinadora del servei, aportant la corresponent notificació facultativa, a part
d’omplir la fitxa sanitària que s’adjunta amb la inscripció.
El càtering no realitzarà cap dieta sense l’informe del metge.

COMUNICACIÓ I GESTIÓ
A nivell de rebuts, cobraments, canvis de dades i altres temes administratius relacionats amb el servei,
podreu contactar amb nosaltres:
Xino-Xano Associació de Lleure | broggi@xino-xano.org | Tel.609.391.460 | dll-dv 9.30-11:30h
Us recordem que és imprescindible que si hi ha cap modificació de les vostres dades (número de telèfon,
canvi de banc, baixa del servei...) ens ho comuniqueu per tal d’actualitzar la nostra base de dades i per no
generar molèsties innecessàries.
Per qualsevol incidència amb el servei, suggeriment, comunicació d’al·lèrgies o dietes i aspectes més
individuals del vostre fill/filla, podreu dirigir-vos a Xino-Xano (broggi@xino-xano.org ; 609.391.460),
preferentment en el següent horari: dilluns a divendres de 9.30h a 11:30 hores.

Restem a la vostra disposició,
Xino-Xano Associació de Lleure
Segueix-nos| www.xino-xano.org

