
C.P. JOAQUÍN SOROLLA 
           ALACANT 
 

 

SERVICI DE MENJADOR ESCOLAR – CURS 2018/2019 
 

 

 

Rebuts 
 
 
 
 

 

MES DE SETEMBRE 2018: 
 

El preu de cada dia és de 4,25 €, i es multiplicarà pels dies lectius de setembre, 16 dies, o 

pels que corresponguin des del començament del seu ús, per als alumnes de INF3. 

 

Donada la incorporació progressiva de l'alumnat d'INF3 al servei de menjador del mes de 

setembre d'aquest curs s'ha produït poc a poc, els usuaris abonaran l'import des del dia 

que van començar a usar el servei. 

 

Aquells comensals que disposen d'algun tipus d'ajuda se'ls facturarà el rebut segons l'ajut 

concedit. 
 
Rebut de Setembre (mes complet): 
 

� Sense ajuda= 4,25 € per dia (setembre complet: 16 X 4,25 = 68,00 €) 

 

� 20 punts= No paga res. 

� 19 punts= 0,25 € per dia (setembre complet: 16 X 0,25 = 4,00 €) 

� 18 punts= 0,75 € per dia (setembre complet: 16 X 0,75 = 12,00 €) 

� 17, 16, 15 i 14 punts= 1,25 € per dia (setembre complet: 16 X 1,25 = 20,00 €) 

� 13 punts = 1,75 € per dia (setembre complet: 16 X 1,75 = 28,00 €) 

� 12, 11, 10, 9 i 8 punts= 2,25 € per dia (setembre complet: 16 X 2,25 = 36,00 €) 

 

A FINALS DE SETEMBRE I PRINCIPI D’OCTUBRE DE 2017 PASSAREM ELS REBUTS DEL MES 

DE SETEMBRE PER EL SEU COMPTE BANCARI. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

MESOS D’OCTUBRE 2018 A MAIG 2019: 
 

El servei de menjador escolar és per a tot aquest període. Per això i per tal de facilitar la 

gestió, calcularem l'import total del període i el dividirem per 8 mesos. D'aquesta manera 

tots els mesos s'abonarà la mateixa quantitat. 

 

Quedaria així: 

 

A. Els que NO tenen ajudes assistencials: 

 

�  4,25 (preu per dia) X 147 dies (octubre-maig) = 624,75 € 

                      624,75 / 8 meses = 78,09 €, que s’abonen MENSUALMENT. 
 
 

B. Els que tenen ajudes assistencials, segon els punts: 

 

� 20 punts:  No paga res. Te la ajuda completa. 

 

� 19 punts: Abonen 0,25 € per dia. Aquest realitzen UN SOLS pagament 

que abasta tot el període.  

Es a dir,  0,25 € X 147 días = 36,75 € 

 

� 18 punts:  Abonen 0,75 € per dia 

Total 0,75 € X 147 dies = 110,25 €. 

110,25 € / 8 mesos = 13,79 €, que s’abonen MENSUALMENT 

 

� 17, 16, 15 i 14 punts:  Abonen 1,25 € per dia.  

Total 1,25 € X 147 dies = 183,75 €. 

183,75 € / 8 meses = 22,97 €, que s’abonen MENSUALMENT. 

 

� 13 punts:  Abonen 1,75 € per dia. 

Total 1,75 € X 147 dies = 257,25 €. 

257,25 € / 8 meses = 32,16 €, que s’abonen MENSUALMENT. 

 

� 12, 11, 10, 9 i 8 punts:  Abonen 2,25 € per dia. 

Total 2,25 € X 147 dies = 330,75 €. 

330,75 € / 8 meses = 41,35 €, que s’abonen MENSUALMENT. 

 

 

IMPORTANT: El tipus d'ajuda rebuda es confirmarà en les LLISTES DEFINITIVES, quan es 

publiquen. 

 

 

 



 

 

MES DE JUNY 2019: 
 

El preu del mes de juny de 2019 correspon a l'import que haja d'abonar cada alumne, 

segons les diferents ajudes, multiplicat pel nombre de dies del mes, és a dir, 13 dies de 

servei. 

 

ÉS IMPORTANT QUE INDIQUEN EN EL FULL D'INSCRIPCIÓ SI ES VAN A QUEDAR O NO EN 
JUNY DEL 2018. 
 

Rebut de Juny (mes complet): 

 

� Sense ajuda= 4,25 € per dia (13 X 4,25 = 55,25 €) 

 

� 20 punts= No paga res. 

� 19 punts= 0,25 € per dia (13 X 0,25 = 3,25 €) 

� 18 punts= 0,75 € per dia (13 X 0,75 = 9,75 €) 

� 17, 16, 15 i 14 punts= 1,25 € per dia (13 X 1,25 = 16,25 €) 

� 13 punts = 1,75 € per dia (13 X 1,75 = 22,75 €) 

� 12, 11, 10, 9 i 8 punts= 2,25 per dia (13 X 2,25 = 29,25 €)  

 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENT 
 
Els rebuts seran domiciliats en el compte bancari que han indicat.  

 

La manca de pagament ocasionarà la baixa del Servei. 
 

 

Els beneficiaris amb 19 punts hauran d'ingressar la totalitat de l'import anual, abans del 

12 de desembre, i portar còpia de l'ingrés al col·legi, en el compte següent: 

 

ES22 0081 1351 9100 0100 5211  
("Sabadell", Urbana Dr. Rico) 

 
Els beneficiaris amb 19 punts hauran d'ingressar la mensualitat de SETEMBRE abans del  

6 d’octubre, i portar la còpia de l'ingrés a l'escola. 

 

Els beneficiaris amb 19 punts hauran d'ingressar la mensualitat de JUNY en el compte 

indicat, abans del 1 de juny, i portar la còpia de l'ingrés a l'escola. 

 

 


