
Estimades famílies, 

Des de 'Menjador Escolar Trébol SL', empresa encarregada del servei de matinera del curs 

2022 – 2023 volem donar-li en primer lloc les gràcies per la seva confiança i per fer ús del 

servei proporcionat, esperem que sigui del major gust per als seus menuts, des de la empresa 

intentem aportar el millor recurs humà i qualitat per a tots els nostres usuaris. A través 

d'aquest comunicat volem informar-vos i respondre als possibles dubtes que s'ocasionen 

ocasionalment. 

> Horari servei de matinera: L’apertura de portes i entrada al servei es a les 7:15h. L’hora 

máxima d’entrada al servei és a les 08:50h. L’horari màxim per demanar desdejuny es a les 

08:30h. A les 9h es farà l’acompanyament dels alumnes a clase. 

> Els alumnes fixos són considerats aquells que quedin el 50% dels dies del mes, revisable mes 

a mes (Publicació al BOIB, núm. 98 del 22 de juliol de 2021. Fascícle 147 – Sec. III – Pàg. 29340).  

> Per adquirir tiquet de matinera és possible fer-se el mateix dia d’assistència de 07:15h a 

8:50h. 

> Els pagaments per als alumnes fixos es pot fer en efectiu o transferencia, s'han de fer de l'1 

al 5 de cada mes. Pagament per transferència: CaixaBank - ES37 2100 0985 1902 0006 4513 

> Faltes dassistència: L’alumnat fix que falti un mínim de tres dies lectius consecutius per 

causa justificada, es tornarà l’import d’1,75€/dia per als no socis i d’1,30€/dia per als socis, 

dels dies posteriors. 

> Recordeu que per faltes d'assistència no és possible cambiar de dia. 

> Els preus del servei poden varia amb les possibles subvencions que la Conselleria d’Educació 

ofereix al centre. Aquestes subvencions sempre es garanteixen per als usuaris fixos del servei. 

Aquesta información siempre serà actualitzada a la plana web del centre i s’informaran 

directament a les famílies pertinents que poden gaudir d’aquestes subvencions. 

> Si s'han de donar medicaments als alumnes de menjador, de forma puntual, dur el 

medicament al menjador amb autorització metge (recepta mèdica, informe mèdic….) ,sense 

aquesta no podem donar medicaments. També s´ha d´omplir l´autorització medicació que 

estarà al menjador. 

PREUS CURS 2022-2023 

SETEMBRE SOCIS NO SOCIS 
 OCTUBRE       

A JUNY 
SOCIS NO SOCIS 

1 INFANT        16,00 €          21,00 €   1 INFANT 23,00€ 31,50€ 

2 INFANTS        28,00 €          36,00 €   2 INFANTS 40,00€ 56,00€ 

3 INFANTS        38,00 €          46,00 €   3 INFANTS 60,00€ 80,00€ 

 

Gràcies per la vostra col·laboració,  

l'equip del Servei de matinera del Ceip Son Rullan. 

Apima Es Tren i Trébol S.L. 
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