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Estimados padres: 

 

Les informamos que el sistema de pago del comedor será el mismo que hasta ahora a través de la compra de un talonario de 

10 tiques. Ahora bien, la adquisición del talonario se podrá realizar de dos maneras: 

 

a) TARJETA DE CRÉDITOTARJETA DE CRÉDITOTARJETA DE CRÉDITOTARJETA DE CRÉDITO en el centro. 

b) INGRESO ENINGRESO ENINGRESO ENINGRESO EN    LALALALA    CUENTA BANCARIACUENTA BANCARIACUENTA BANCARIACUENTA BANCARIA    DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 y posterior recogida en 

el centro del talonario de tiques, previa presentación del ingreso. 

c) Solamente podrán adquirirse en el centro los tiques que se necesiten de manera esporádicade manera esporádicade manera esporádicade manera esporádica hasta un 

máximo de 3 semanales con un precio superior a los tiques del talonario. 

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria que se queden al comedor entregarán, cada día, el tique al profesor-tutor a 

las 09:00 horas. 

Los alumnos de Ed. Secundaria depositarán el tique, cada día, en el buzón habilitado para este fin, antes de las 10:00 horas. 

Los precios para el próximo curso 2017-2018 serán los siguientes: 

 

A. Tique del Tique del Tique del Tique del comedorcomedorcomedorcomedor    ESO/BACHILLERATOESO/BACHILLERATOESO/BACHILLERATOESO/BACHILLERATO    …………………………………………6,20€ (Precio tique esporádico: 7,00€)  

B. Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que asisten a las actividades extraescolares de Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que asisten a las actividades extraescolares de Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que asisten a las actividades extraescolares de Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que asisten a las actividades extraescolares de 

octubre a mayooctubre a mayooctubre a mayooctubre a mayo……………………………………………………6,20€ (Precio tique esporádico: 7,00€) 

C. Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que Tique del comedor para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria que NONONONO    asisten a las actividades extraescolares de asisten a las actividades extraescolares de asisten a las actividades extraescolares de asisten a las actividades extraescolares de 

octubre a mayo octubre a mayo octubre a mayo octubre a mayo (excepto los miércoles y los viernes que la salida es a las 13:15 h y el precio será de 6.20 €)    

………………………………………………………………………………… 7,35 € (Precio tique esporádico: 8,00€) 

 

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

 

En septiembre y junio los alumnos de E. Infantil y E. Primaria comprarán tiques de comedor de 6.20 € porque no hay clase por 

la tarde. 
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Benvolguts pares: 

 

Els informem que el sistema de pagament del menjador serà el mateix que fins ara a través de la compra d'un talonari de 10 

tiquets. Ara bé, l'adquisició del talonari es podrà realitzar d’aquestes dues maneres: 

 

a) TARGETA DE CRÈDITTARGETA DE CRÈDITTARGETA DE CRÈDITTARGETA DE CRÈDIT al centre. 

b) INGRÉS EN COMPTE BANCARINGRÉS EN COMPTE BANCARINGRÉS EN COMPTE BANCARINGRÉS EN COMPTE BANCARI I I I DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421 DEL BBVA ES34 0182 0568 7902 0157 1421  i posterior recollida al centre del talonari 

de tiquets, prèvia presentació de l'ingrés. 

c) Solament podran adquirir-se al centre els tiquets que es necessiten de manera esporàdica fins a un màxim de 3 

setmanals amb un preu superior als tiquets del talonari. 

Els alumnes d'Educació Infantil i Primària que es queden al menjador lliuraran, cada dia, el tiquet al professor-tutor a les 

09.00 hores. 

Els alumnes d'Ed. Secundària dipositaran el tiquet, cada dia, en la bústia habilitada per a aquesta fi, abans de les 10.00 

hores. 

Els preus per al proper curs 2017-2018 seran els següents: 

A. Tiquet del menjadorTiquet del menjadorTiquet del menjadorTiquet del menjador ESO/BATXILLERAT ESO/BATXILLERAT ESO/BATXILLERAT ESO/BATXILLERAT …………………………………………6,20€ (Preu tiquet esporàdic: 7,00€)  

B. Tiquet del Tiquet del Tiquet del Tiquet del menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que assisteixen a les activitats extraescolars menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que assisteixen a les activitats extraescolars menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que assisteixen a les activitats extraescolars menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que assisteixen a les activitats extraescolars 

d'octubre a maigd'octubre a maigd'octubre a maigd'octubre a maig ….…………………………………………………… 6,20€ (Preu tiquet esporàdic: 7,00€) 

C. Tiquet del menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que NO assisteiTiquet del menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que NO assisteiTiquet del menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que NO assisteiTiquet del menjador per als alumnes d'E. Infantil i E. Primària que NO assisteixen a les activitats extraescolars xen a les activitats extraescolars xen a les activitats extraescolars xen a les activitats extraescolars 

d'octubre a maigd'octubre a maigd'octubre a maigd'octubre a maig (excepte dimecres i divendres que l’eixida és a les 13.15 h i el preu serà de 6.20 €) 

…………………………………………………….…………………………………………………… 7,35 € (Preu tiquet esporàdic: 8,00€) 

 

OBSERVACIONS 

Al setembre i juny els alumnes d'E. Infantil i E.. Primària compraran tiquets només de menjador de 6.20 perquè no hi ha 

classe per la vesprada.  
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