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El proper curs escolar 2019 20 Doble Via S.C.C.L. ofereix els serveis de cantina, menjador, aula 
d’estudi i biblioteca. També gestionarem el cobrament de les quotes de les activitats esportives 
de l’Associació Esportiva Arnau Cadell. 

Menja Sa és un projecte creat i gestionat per la cooperativa Doble Via. Es basa en un model 
integral de lleure educatiu, que implica, principalment, que els joves estiguin ben atesos, tenint 
en compte les seves necessitats en totes les dimensions: física, emocional i social. 

Doble Via (Serveis Socioeducatius), és una empresa cooperativa d'Iniciativa Social, integrada per 
professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les 
persones en l’àmbit socioeducatiu, cultural i de la restauració per a col·lectivitats.  

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR (coinc idint amb el calendar i escolar) 

• 1 dia a la setmana: .26,66 €/mes
• 2 dies a la setmana:53,32 €/mes
• 3 dies a la setmana:79,98 €/mes
• 4 dies a la setmana:106,64 €/mes
• 5 dies a la setmana:133,30 €/mes

A L  'E I (amb mínim de part ic ipants)  

• Espai de reforç educatiu on és dona un suport als alumnes en la realització
de les seves tasques acadèmiques, alhora que es  treballen tècniques
d’estudi per a millorar el rendiment acadèmic. Sessions d’1 h de durada de
dil luns a dijous de 15.30 a 16.30 .

INSCRIPCIONS ONLINE  (menjador, aula d'estudis i activitats esportives)

• Les activitats que es poden contractar online son  les del servei de menjador, aula d'estudis i
totes les activitats esportives de l' ssociació Esportiva de l' rnau adell.

• El període d’inscripcions serà des del juny fins a mitjans de setembre.

• Totes les famílies hauran de, registrar-se a la web: http://menjasa.coop/. El registre es fa un sol
cop i serveix per sempre. quest proc s implica
1.- rear un nom d’usuari, que serà el NIF del pare/mare
2.- Escollir una contrasenya, que s’haurà de repetir per seguretat
3.- Entrar a l’aplicació, donar d’alta les dades personals pare/mare i fill/s

• ontractar els serveis que necessitin. ada curs escolar s'han de contractar de nou. i el
proc s de contractació s correcte heu de rebre un mail amb els serveis contractats.

Servei de Menjador 
i Extraescolars 
IES Arnau Cadell



Pça. d’Aiguallonga, s/n. 08198 La Floresta- Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel. 935 442 628 a/e: doblevia@doblevia.coop. www.doblevia.coop 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

1. El servei de migdia comença el primer dia d’institut i funcionarà de dilluns a divendres amb
l’horari de 14.30 a 15.30 h. El pagament es realitzarà per domiciliació bancària, entre els
dies 1 i 5 de cada mes, el cost anual de tot el servei es fraccionarà en 10 mensualitats (8
quotes senceres d’octubre a maig i 2 mitges quotes a setembre i juny)

2. En cas de baixa del servei s’ha d’avisar per escrit i abans del 20 de cada mes, efectiu pel
mes següent.

3. Per cada rebut domiciliat retornat, ja sigui de menjador o de qualsevol altre activitat, es
cobrarà 2,50 €, import que es sumarà al rebut a domiciliar.

4. És pot fer ús del servei tots els dies de la setmana, per dies alterns o fins i tot un sol dia a
la setmana.

5. Si el vostre fill/a es queda a dinar esporàdicament no cal que s’inscrigui al servei, haurà
d’avisar el mateix dia de 8 h a 11.30 h al responsable de la cantina. El preu és de 6,80€ i es
pagarà al mateix moment d’entrar al menjador al coordinador del servei.

6. Pel menjador escolar de tres o més dies, el segon germà tindrà una reducció mensual de
5%.

7. La falta d'assistencia al menjador serà justificada sempre que s'avisi amb antelació i sigui per
motius de salut o activitats de l’Institut fora del centre. En aquest cas se’ls tornarà l’import
variable del menjar (1,50 €/dia), no el corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres).
El retorn es farà trimestralment

8. En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar, al responsable del servei,
“l’Informe Oficial de l’estat de salut” que podeu demanar en el vostre centre d’atenció
primària. Tanmateix si per conviccions religioses es precisa una dieta especial haureu de
lliurar una sol·licitud signada pels pares o tutors.

9. En cas de dieta especial, cal avisar abans de les 10h al responsable de cuina i especificar la
dieta concreta (astringent o restringent).

10. Els usuaris del servei de menjador podran consultar el menú mensual al bloc
http://menjadorarnaucadell.doblevia.coop/.

11. Es farà un informe de seguiment de l’usuari que es lliurarà al final de cada trimestre
juntament amb els informes escolars.

12. A final de curs es passarà una enquesta de satisfacció, per a poder valorar el funcionament
del servei i considerar les propostes de millora que ens proposeu.

ONTACTE I TENCIÓ   LE  LIE
Coordinadora del servei de menjador. uth Escal
Telèfon: 628 666 690 (telf i whats) de dilluns a divendres de 14 h a 16 h 
a/e:menjadorarnau@doblevia.coop // http://menjadorarnaucadell.doblevia.coop/

Les fam lies que vulguin rebre informació del servei de menjador i activitats, com ara els 
men s mensuals o altres informacions importants dels serveis, hauran d'enviar un hats 
indicant, nom i cognoms del pare/mare, nom del fill/a i escola que pertan en al tel fon de 

enja a  
691 932 591 
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