
                                                                                                                                                                                                                             

A l’atenció de les famílies de CEIP Mediterrani:

El servei de menjador funcionarà durant tots els mesos del curs, és a dir, de setembre de
2020 a juny de 2021.

Es consideren alumnat fixe aquell que es quede tots els dies de la setmana.
La condició de comensal becari amb ajuda de Conselleria implica ser comensal fixe durant

tot el curs i TOTS els dies de la SETMANA.
En cas d’un nombre alt de comensals i  se superen les places disponibles de menjador,

l’ordre de prioritat serà el següent:
1. Alumnat becari.
2. Alumnat fixe de dilluns divendres.
3. Alumnat de dilluns a dijous.
4. Alumnat de dies solts

El preu per alumne i dia serà semblant al del curs actual (4,25 €) . Aquest preu dependrà del
número final de comensals que confirmen l'assistència i de les ajudes de conselleria; quan tinguem
les dades exactes, us informarem del preu per comensal i dia. 
 
AQUEST  SERVEI  ESTÀ  SUPEDITAT  A  LES  INSTRUCCIONS  QUE  LA  CONSELLERIA  I  LES
AUTORITATS SANITÀRIES PROPORCIONEN AMB MOTIU DE LA COVID-19 

Menjador CURS  2020/21 Butlleta d’inscripció

Jo,  .........................................................................................................  (Nom  complet  de  pare,  mare  o
tutor/a), amb DNI ....................................... i com a pare, mare o tutor/a dels alumnes.

NOM i COGNOMS CURS

□  SETEMBRE   □ OCTUBRE  a   MAIG  □ JUNY 

De dilluns a dijous           □
De dilluns a divendres   □

De dilluns a dijous           □
De dilluns a divendres   □

De dilluns a dijous           □
De dilluns a divendres   □

Sol·licite plaça de menjador per als mesos assenyalats, les despeses dels quals autoritze que es
domicilien al següent compte bancari.

□ EL MATEIX COMPTE BANCARI DE L'ANY PASSAT

□ UN ALTRE COMPTE BANCARI

IBAN ENTITAT SUCURSAL DC NÚMERO DE COMPTE

TITULAR : ________________________________________________________________________

    Meliana, ..... de ................... de 2020
Firma del Pare, la Mare o el/la Tutor/a

Signat  (Nom i cognoms) 

C/ Maria Manglano, 4     46133 Meliana 
Tfn  962.56.69.80     Fax 962.56.69.81    
Correu-E    46005375@gva.es
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