FUNCIONAMENT TARJETA MENJADOR

CURS 2018-2019

Benvolguts/des:
Totes les famílies que esteu interessades en que els vostres fills facin ús del menjador el proper curs 18/19 heu
d’omplir aquest full d’inscripció i entregueu-lo a l’escola durant el mes de setembre.

FUNCIONAMENT TARGETES:
Cada targeta tindrà el nom de l’alumne i un número de targeta únic. La targeta és unipersonal i intransferible.
Cada TARGETA val 3 € i per recollir-la caldrà fer aquest pagament. Un cop s’entregui a cada alumne/a es farà
servir per tots els cursos fins que acabi 6è.

INGRESSOS:
A partir de 16 dies al mes: 6,10€.
A partir de 8 dies al mes 6,30€,
Esporàdic SOCI CAFI 6,60€ (CAL PRESENTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT)
Esporàdic NO SOCI CAFI 6,80€
*En cas de canvi de tarifa, heu de notificar-lo via mail (mercepamipipa@gmail.com) o per escrit a la Mercè.
Telf menjador: 662.15.81.63. En cas d’incompliment de la tarifa seleccionada, a final de mes es farà
regularització sense previ avís.

PAGAMENT menús Menjador TARGETES DE CRÈDIT
Es realitzarà qualsevol caixer de Banc Sabadell, mitjançant:
-

Targetes de crèdit i/o dèbit Banc Sabadell o d’altres entitats
Llibretes Banc Sabadell

Procediment:
1. Introduir targeta crèdit o dèbit
2. Marcar PAGAMENT A TERCERS
3. Introduir nº PIN de la targeta pròpia
4. Marcar el codi entitat: 762
5. Triar l’opció :
16 dies (6,10€)
8 dies (6,30€)
6,60€ esporàdic soci Cafi
6,80€ esporàdic no soci Cafi
VARIS i poseu l’import.
6.Introduir NOM, COGNOMS infant i Concepte: nº de targeta.
IMPORTANT:
Aquest servei no té cap tipus de cost ni comissió.
PER FER TRANSFERÈNCIES EL Nº DE CTA ES:
BANC DE SABADELL: ES14-0081-0076-3200-0130-9937
IMPORTANT INDICAR EL NOM DE L’ ALUMNE i Nº DE TARJETA.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les seves dades es troben incorporades en un fitxer titularitat de
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, SL amb la finalitat de prestar els seus serveis. Igualment li informem que podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en dita Llei a través de la següent adreça: CUINA I LLEURE PAM I PIPA,
SL, C/ Major, 18, Local C, Sant Andreu de la Barca, 08740 (Barcelona).

Durant tots els dies del curs, (desde el 12 de setembre):
Si un nen es vol quedar a dinar ha de portar la TARGETA DE MENJADOR a les 9h a l’escola i si no es queda a
dinar no l’ha de portar. Sense la targeta l’alumne no es pot quedar a dinar. En cas de no portar-la, aviseu a la
Mercè perquè us afegeixi a la llista.
Entre les 9 i les 9:30h totes les targetes s’han de passar pel datàfon que esta situat al vestíbul de l’escola .
La comanda del dia es fa a les 10h del matí, per tant, tots els infants que no surtin a les llistes, no podran fer ús del
menjador, el mestre trucarà a la família perquè el vingui a buscar. La responsabilitat de passar la targeta és
sempre de la família.
És pot deixar la targeta a l’escola fixa, tindreu que omplir un full per autoritzar-nos.
MOLT IMPORTANT: INTOLERANTS o AL·LÈRGICS, no podran fer us del menjador sense informe mèdic.

Dieta tova: Entenem per dieta tova quan un alumne, esporàdicament, necessita fer règim per qüestions
estrictament mèdiques. En aquests casos el procediment serà el següent: al matí a la motxilla caldrà que l’alumne
porti un full signat del pare/mare o tutor autoritzant-lo a dinar dieta tova. El full s’ha de fer arribar entre les 9 i les
9:30h a la persona responsable que trobareu al vestíbul
Les dietes toves del menjador també es poden notificar per correu: mercepamipipa@gmail.com o WhatsApp
662.15.81.63
Podeu mirar el vostre saldo a l’enllaç
- Atlas 4.0 només funciona amb les version de java 7 (http://netsoftic.com/tools/jre-7u45-windows-i586.exe)
(COMPTE: No compatible amb versions de java 6)
Link de descarrega: http://netsoftic.com/Atlas4_java/Atlas4.jnlp
Per poder accedir al compte del vostre fill o filla, heu de posar:
CENTRE: Pam i Pipa
USUARI:500 + número targeta
CONTRASENYA:500+ número targeta

Exemple:(500***) 500001 nº targeta

Una vegada entreu, podeu cambiar la contrasenya, IMPORTANT posar màxim 4 digits.
Aplicacions
Mòbil:

Ordinador:

CENTRE: 6563

CENTRE: PAM i PIPA

CONTRASENYA: 0---

CONTRASENYA: 0---

.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les seves dades es troben incorporades en un fitxer titularitat de
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, SL amb la finalitat de prestar els seus serveis. Igualment li informem que podrà exercir els drets
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