
Servei de Menjador
Arnau Cadell



Servei de Menjador
Pel proper curs escolar Doble Via S.C.C.L.
gestionarà el servei de cantina i menjador de
l’Institut Arnau Cadell.
 
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.
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Gestió
La gestió del servei de menjador

escolar de l’INS Arnau Cadell està

integrada en la vida del centre

educatiu. 

L'equip humà que ho gestiona aporta

un plus de qualitat  al dia dia dels joves

i les famílies.

 

PERSONES DE CONTACTE i HORARI D’ATENCIÓ

Coordinadora del servei de menjador
Eva Font
Telèfon de contacte: 628 666 690
de dilluns a divendres de 14h a 16 h
a/e: menjadorarnaucadell@doblevia.coop

Consultes cobrament de quotes
Montse Costa - MenjaSa
Telèfon de contacte: 691 932 591
de dilluns a divendres de 9 h a 15h
 a/e: info@menjasa.coop

Oferim una alimentació saludable  elaborant
uns menús equilibrats. Servim productes de
temporada, de proximitat i prioritzem els
ecològics, ens assegurem que siguin aliments
nets, sense productes químics afegits. Com a
resultat obtenim una alimentació que aporta
els nutrients necessaris per a un bon
creixement i un bon desenvolupament
intel·lectual.

Qualitat de gestió
Qualitat de Menjar

Qualitat de Servei Educatiu
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ActivitatsServei de Menjador

Quotes del servei de Menjador

·      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

Un cop finalitzat el servei de menjador, a

partir de les 15.30 h, s'ofereix una

programació variada d'activitats

extraescolars. Aquestes van més enllà del fet

d'oferir un seguit d'activitats per omplir el

temps fora de l'horari lectiu. Es conceben

com un acompanyament en la formació, el

creixement i les relacions personals dels

joves, a través d'activitats integrals i

complementàries al curs acadèmic.

Anglès (a càrrec de Learning Scool)

Aula d’estudi i servei de Biblioteca (a

càrrec de Doble Via)

Taller de robòtica (a càrrec de l'AMPA)

Activitats socioculturals i esportives (a

càrrec de l'’Associació Esportiva Arnau

Cadell)

El Servei de menjador s'ofereix de setembre

a juny.   És pot fer ús de manera fixa,

contractant d'1 a 5 dies a la setmana, o

esporàdica, comprant el tiquet  a cantina.

Extraescolars

Els eixos bàsics de les ’activitats extraescolars
són:

Aula d'estudi
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 16.30h.

Servei de biblioteca
Aquest servei comptarà amb un

bibliotecari/à i els alumnes en podran fer

ús per a realitzar les seves tasques

escolars.

Sessions d’1,5 h  de durada de dilluns a

dijous de 15.30 a 17 h.



Funcionament del Servei

El servei de menjador comença el primer dia
del curs 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).
Els germans que tinguin el servei contractat de
tres o més dies, sàplicarà una reducció
mensual de 5% de dte al segon germà.
En cas de modificacions o baixa de qualsevol
servei contractat s’avisarà per escrit abans del
20 de cada mes, essent efectiu pel mes
següent.
Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà
2,50 €, import que es sumarà al rebut a
domiciliar.
Es pot fer ús del servei de menjador de
manera esporàdica avisant el mateix dia de
8h a 11.30h al responsable de la cantina. El
preu és de 6,80€ i es pagarà, el mateix dia,
directament al coordinador/a del servei.
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. 
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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.
En cas de dieta especial, cal avisar abans de
les 10h al responsable de cuina i especificar
la dieta concreta (astringent o restringent).
Els usuaris del servei de menjador podran
consultar el menú mensual al bloc
 http://menjadorarnaucadell.doblevia.coop/,
i dins de la plataforma de MenjaSa, en
l'apartat de documents, entrant amb usuari i
contrasenya.
Es farà un informe de seguiment de l’usuari
que es lliurarà al final de cada trimestre
juntament amb els informes escolars.
A final de curs es passarà una enquesta de
satisfacció, per poder valorar el funcionament
del servei i considerar les propostes de
millora que ens proposeu.

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



Inscripcions online en 5 passos
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A la pantalla d'identificació s'ha de clicar damunt de
Registra't:

Cal omplir les dades personals que us demanen.
Acceptar les autoritzacions
Facilitar les dades personals del fill/s

Missatge de confirmació, feu clic, a Identificar-se

Tornar a la pantalla d'indentificació i entrar amb les
teves dades d'accés: usuari i contrasenya

Procés de contractació:
* Clicar a "usuari" i facilitar les dades bancàries
* Clicar a "activitats" i anar al "catàleg"
* escollir activitat/s
* clicar a "inscripció"
* afegir a la cistella
* finalitzar comanda

Procés de comanda
* revisar serveis solicitats
* finalitzar comanda

Rebreu un mail amb la confirmació dels serveis contractats

El període
d’inscripcions serà
del 15 juny fins a

mitjans de setembre.

Accedir al  web: http://menjasa.coop/ i anar a l'apartat:
accés famíies o inscripció d'alumnes.



Resum del curs en imatges
Jornada Doble Via i Naia

Jornada Unitat d'Acció Social

Presentació Ateneu Cooperatiu Vallès Orietal

Fotos sòcies
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Doble Via Cooperativa

@menjasadoblevia@DobleViaCooperativa @DobleViaCoop

Plaça d'Aigüallona s/n (08198) La Floresta - Sant Cugat del Vallès Telf: 935 - 442 - 628


