
 

             Curs 2021-22 

Benvolgudes famílies, 
 
Les inscripcions del servei de migdia es continuaran fent a través de Clickedu. 
 
INSCRIPCIÓ PERMANENT SERVEI MIGDIA 
 
El preu de servei migdia permanent serà de 7,95€ diaris pel total de dies lectius de cada mes i                   
abonarem TOTS ELS DIES lectius que constin com a falta d´assistència. Les absències             
s´abonaran per l´import  de 6,50 € /diari.  
Les altes i baixes de les inscripcions permanents les farem des de l´escola en el moment que                 
ens porteu la butlleta d’autorització signada. 
Si un dia el vostre fill no es queda al migdia és important que ens informeu, sempre abans de les                    
9.30 h. del matí, i nosaltres introduirem la falta d´assistència al Clickedu. Ens podeu avisar per                
correu electrònic montseandrade@vedrunavilafranca.cat , trucant al telf. de l´escola 93 8920242 o            
dir-ho a la persona que hi hagi a la porteria. 
Els que vulgueu utilitzar el servei permanent haureu d´omplir la butlleta i portar-la a la porteria                
de l´escola o enviar-la per correu a montseandrade@vedrunavilafranca.cat una setmana          
abans de l’inici del servei. 
 
Aquesta quota es cobrarà a l’inici del mes següent a l’ús del servei. 
 
IMPORTANT En cas que els rebuts del servei migdia vinguessin retornats, s’avisaria la             
família, el mes següent s’invalidaria la possibilitat d’inscripció a través de clickedu i el              
pagament del servei caldria fer-lo en efectiu a la porteria de l’escola.  
El deute pendent caldrà liquidar-lo en el termini d’un mes per tal que es pugui continuar                
assistint a aquest servei. 
 

 
....................................................................................................................................... 
 
L’alumne/a .......................................................................... nivell curs   ................................ 
utilitzarà  el servei permanent de migdia.  Mes d’inici del servei  ........................................ 
(     )    menú normal 
(     )    menú celíac 
(     )    altres intol.leràncies (amb certificat mèdic específic) 
 
IBAN           Entitat Oficina         DC        Compte Estalvi 
______ /  _______ / _______ / ___ /  ________________ 
 
                        Vilafranca del Penedès, a .............. de ............................ del curs 2021-2022 
Signatura, 
 

 
Tenint en compte l’horari d’ESO (dimarts i divendres tarda sense classe) aconsellem que penseu bé               
quin tipus d’inscripció necessitareu realitzar: permanent o puntual. 
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INSCRIPCIÓ PUNTUAL SERVEI MIGDIA 
 
El preu d’aquest  servei  diari serà de 8,50 € 
 
Les inscripcions puntuals les haureu de fer els pares, mares o tutors. 
Passos a fer per les inscripcions puntuals de servei de migdia: 

● Entrar a la plataforma del Clickedu : http://www.vedrunavilafranca.cat, 
● Usuari i clau d´accés del pare, mare o tutor 
● Inici 
● Cliquem logo del Menjador  

 
 
 
  
Inscripcions al menjador  alta d'inscripció 

● Clicar inscripció puntual i posar el dia o dies  que utilitzareu el servei 
● Introduir la data de la inscripció: si és un dia puntual, poseu la data d´alta i la data de la                    

baixa el mateix dia; si voleu fer inscripcions per diferents dies i són seguits, introduïu el                
primer dia, data d´alta  i el darrer dia, data de la baixa. 

● Trieu el  tipus de menú: genèric, dieta, celíac, altres intol.leràncies. 
● Dades bancàries. 
● Tecla inscriure   i ja quedarà gravat. 

 
Les inscripcions les hem de tenir abans de les 9:30 h del matí, per passar-les a la cuina. 
 
Aquesta quota es cobrarà a l’inici del mes següent a l’ús del servei, juntament amb el rebut                 
d’escola. 
 

 
 

 
Tenint en compte l’horari d’ESO (dimarts i divendres tarda sense classe) aconsellem que penseu bé               
quin tipus d’inscripció necessitareu realitzar: permanent o puntual. 
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