
Servei de Menjador  
i Extraescolars 
IES Arnau Cadell  
 

 
El proper curs escolar 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. 
 
PREU DEL SERVEI DE MENJADOR (coincidint amb el calendari escolar quan s’ iniciïn 
les classes presencials) 
• 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 
 
AULA D'ESTUDI (amb mínim de participants)  
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 dilluns a dijous de 15.30 a 16.30. En cas de no poder oferir el 
servei de manera presencial, s’oferirà a traves d‘un sistema de sessions de treball virtuals. 

 
SERVEI DE BIBLIOTECA (amb mínim de participants)  
Espai on poden assistir els alumnes per avançar les seves feines acadèmiques, no es fa 
cap reforç educatiu.  

• Sessions d’1h de durada de dilluns a dijous de 15.30 a 16.30 d’octubre a maig i 
sempre presencial. 

 
INSCRIPCIONS ONLINE (menjador, aula d'estudis i activitats esportives) 
• Les activitats s’han de contractar exclusivament online, les famílies que ho demanen se’ls 
donarà un suport presencial demanant cita prèvia. 

• El període d’inscripcions estarà obert tot el curs a partir del 15 de juny però, pel servei de 
menjador de setembre serà del 15 juny fins 15 de juliol, (fora d’aquests termini seran efectives pel 
mes d’ octubre, i per fer ús del menjador haureu de comprar tiquets esporàdics directament en el 
centre.) 

• Totes les famílies hauran de, registrar-se a la web: http://menjasa.coop/. El registre es fa un sol 
cop i serveix per sempre. Aquest procés implica: 

1.- Crear 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 

• Contractar els serveis que necessitin. Cada curs escolar s'han de contractar de nou. Si el 
procés de contractació és correcte heu de rebre un mail amb els serveis contractats. 
 

CONTACTE I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
Coordinadora del servei de menjador. Eva Font. Ttelf i whats: 628 666 690 
de dilluns a divendres de 14 h a 16 h a/e:menjadorarnau@doblevia.coop  
 

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