
CEIP “MAX AUB”
Pare Urbà, s/n.
46009 València

Telèfon  96 256 62 80
Fax 96 2566281

46018126@edu.gva. es http://mestreacasa.gva.es/web/ceipmaxaub/1

A TOTES LES FAMÍLIES De l’ALUMNAT DEL CEIP “MAX AUB”

Segons instruccions rebudes en data de 3 de setembre 2015, els informem 
dels següent:

1. Les beques de menjador comprendran  de setembre 2015  a
juny de 2016, ambdós inclosos.

2. El  preu  de  menú per  dia,  de  setembre  a  juny,  és  de  4,25
euros.  L’alumnat  comensal  que  va  realitzar  l’ingrés
corresponent  al  mes  de  setembre  abans  d’esta  nova
normativa, se li tornarà la diferència en la domiciliació del mes
d’octubre.

3. L’alumnat  beneficiari  de  l’ajuda  de  menjador,  si  fa  ús  del
servici de menjador des de setembre, haurà de fer un ingrés
de 5 euros si la beca és de tipus A i de 20 euros si la beca és
de tipus B. CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL ES64 3159 0037
19 2364366514.

4. L’alumnat becat amb puntuació de 19, 20 o BENEFICIARIS
DIRECTES podran fer ús del servici de menjador escolar des
del dia 10 se setembre de 2015. El justificant del pagament
han d’entregar-ho a l’encarregada de menjador fins al dilluns 7
de  setembre.  Donades  les  circumstàncies  de  temps  i  per
necessitats  organitzatives no s’admetran comensals que no
hagen  entregat  el  justificant.  NO  S’ADMETRAN
JUSTIFICANTS PER CORREU ELECTRÒNIC.

5. L’alumnat becat amb puntuació 18 o menor, no podrà assístir
al  menjador  fins  que  es  publique  la  puntuació  mínima
requerida,  nota  de  tall,  per  a  ser  beneficiari  de  l’ajuda
assistencial. Possiblement el 15 de setembre.

6. Els llistats de les ajudes de menjador estan exposats en el
tauler  d’anuncis  del  col·legi.  Si  desitgen  realitzar  alguna
reclamació  han  d’entregar  la  documentació  corresponent
abans del 12 de setembre, en la Secretaria del centre, horari
de 11:30 a 14h.

7. Al setembre les activitats de menjador escolar finalitzen a les
15h.

València, 3 de setembre de 2015.


