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GESTIÓ ECONÒMICA: 

Pel curs 2019-2020 el preu de menjador per l’alumne fix (tres o més dies 

per setmana) serà de 6.20€ i 6.80€ per alumnes esporàdics. 

En cas d'absència s’haurà d’avisar, abans de les 10 hores, a la persona 

encarregada de la gestió (al tlf. de ValOr-s 606 249 576).  

Cobrament: 

El cobrament es farà per domiciliació bancària, a mes avançat els 10 

primers dies de cada mes.  

Si s’ha utilitzat algun servei puntual de SAM o SAT, es sumarà al rebut del 

menjador del mes següent. 

La devolució a causa de no assistència comunicada, serà de 2€ i es 

descomptarà al rebut del mes següent. 

Si es produeix la devolució d’un rebut domiciliat, les famílies es faran 

càrrec de les despeses (de 3€)  establertes per l’entitat bancària.  

Per realitzar modificacions o baixes als serveis s’hauran d’efectuar abans 

del dia 25 de cada mes, directament a la coordinació, per telèfon al 606 249 

576 o via e-mail a: valorsitaca@gmail.com. 

Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb la gestió de rebuts 

preguem ho feu mitjançant el correu electrònic (valorsitaca@gmail.com) 

a Míriam Valbuena i Jordi Ortega. 

 

 

Previsió preus servei de menjador curs 2019-2020: 

MES DIES IMPORT DIARI TOTAL 

Setembre 12 6.20 € 74.40 

Octubre 23 6.20 € 142.60
* 

Novembre 19 6.20 € 117.80 

Desembre 14 6.20 € 86.80 

Gener 18 6.20 € 111.60 

Febrer 19 6.20 € 117.80 

Març 22 6.20 € 136.40 

Abril 16 6.20 € 99.20 

Maig 19 6.20 € 117.80** 

Juny 14 6.20 € 86.80 

 
*A l’octubre i amb motiu de les colònies, el rebut dels nens i les nenes de 3r será de 124€ 

** Al maig i amb motiu de les colònies, l’import dels rebuts serán:  

 ( P3: 105.40€,  P4-P5-1r-2n-4rt: 99.20€,  5è: 93€, 6è: 86.80€)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        

 Preus SAM I SAT (Serveis d´acollida matinal i de tarda): 

                                                                                                                                                                                                                              

SERVEI  PREU  

SAM (7:30-9:00) 

(Servei d´acollida matinal)  

Preus mensuals per 5 dies a la setmana  

0.5 hora/diària: 19€ 

1 hora/diària: 29€ 

1.5 hora/diària: 39€ 

SAT (16:30-17:30) 

(Servei d´acollida de tarda)  

Preus mensuals per 5 dies a la setmana  

1 hora/diària: 29€ 

1 hora (2 dies setmana):19€ 

1 hora (1 dia fix a la setmana):14.50€ 

0.5 hora/diària: 19€ 

0.5 hora/diària (2 dies setmana): 14€  

0.5 hora/diària (1 dia fix a la setmana): 11€  

SAM-SAT (Eventuals) 0.5 hores: 4.5€ 

1 hora: 6.5€ 

1.5 hores: 8.5€ 

 

mailto:valorsitaca@gmail.com
mailto:valorsitaca@gmail.com

