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Tel. 93 682 10 43 

ESCOLA LES PINEDIQUES 
CURS 2020-2021 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
L’equip de 7 i Tria, com a empresa que gestiona el servei de menjador, titular de la 
concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal d’Osona per a la gestió del servei 
públic de menjador escolar, volem informar-vos dels canvis de la nova concessió que 
s’aplicaran a partir del 8 de gener del 2020, quan entri el nou contracte en vigor: 
 
Preus del servei de menjador: 

- Usuari fix: 6,20 €/dia (de 3 a 5 dies fixes a la setmana) 
- Usuari esporàdic de 1 ó 2 dies, o eventual: 6,80 €/dia 
- 3r Germà inscrit fix al servei sense beca: 5,27€/dia 

 
Cobraments mensuals 

- Usuaris fixos: es farà els primers dies de cada mes (entre el 5 i el 15) mitjançant 
domiciliació bancària. El mes de setembre el rebut es girarà entre el 21 i 30, i 
l’octubre entre el 12 i el 23.  

- Usuaris eventuals: es farà mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o amb 
targeta bancària a través de la “Intranet famílies” del web www.7itria.cat (per poder-
hi accedir necessiteu unes claus que en cas de no tenir-les les heu de demanar a 
l’empresa 7 i Tria). 

Els rebuts retornats se’ls aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. Els 
nens que tinguin 1 rebut impagat dintre de les dates establertes i no es posin en contacte 
amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute. 

      -   Preu 3r germà: s’aplicarà un descompte del 15 % del preu al 3r germà i consecutius 
que no siguin becats mitjançant un formulari que s’haurà de sol·licitar al servei de 
menjador de l’escola. 

 
Absències 
Els alumnes que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a 
l’escola abans de les 9:45h i se’ls retornarà l’import del menú 3,36€ sense necessitat de 
justificant mèdic. En cas de no avisar es cobrarà l’ import íntegre. Donada la situació 
només es faran consultes i gestions no presencials : 
Telèfon:  685.189.823    menjador.pinediques@gmail.com 

- Els abonaments de les absències i les regularitzacions es faran efectius en el rebut 
del mes següent. 

- Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i 
les baixes s’hauran de comunicar per escrit a l’escola abans del dia 5 de cada mes 
per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En 
cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regularitzacions es faran el mes 
següent. 

- Les absències i regularitzacions del mes de juny s’aplicaran en el rebut del 
setembre. 

- Els usuaris que ja tinguin feta la inscripció no l’hauran de tornar a fer, podran fer 
modificacions de dades o canvis a la rutina d’assistència a través d’Intranet 
Famílies, amb les claus d’accés que van rebre quan van fer la inscripció. En cas de 
no tenir les claus, les poden demanar a 7 i Tria.  

- És imprescindible que els nous usuaris omplin la fitxa d’inscripció i la fitxa mèdica 
abans de començar a fer ús del servei. Podeu omplir la inscripció amb les noves 
dades a la nostra web www.7itria.cat.  

 
Setembre 2020 


