ESCOLA ESC. GONÇAL COMELLES (AVINYONET DE PUIGVENTÓS)
INSCRIPCIÓ NOVA AL MENJADOR CURS 2017-18
Us donem la benvinguda al nou curs i us convidem a ser usuaris del servei.
Aquestes són les instruccions que heu de seguir per a fer l’alta d’un usuari nou al servei de
menjador
1 - Accedir a la web: iara.serhsfoodeduca.com dins l’apartat ACCEDIR Mares i Pares
d’alumnes.
2 - Anar a sol·licitud d’alta d’usuaris nous
3 - Introduir codi del centre: 50453
4 - Seleccionar Tipus d’alta: “alumne”
5 - Introduir DNI del tutor
6 - Introduir mail
7 - Confirmi el seu registre per continuar complimentant l’alta.
8 - Omplir totes les dades d’inscripció i la forma de pagament:
Es pot pagar per domiciliació bancaria o transferència a ES48 2100 3422 13 2500016459 han
d'indicar el codi 0105917, escola i nom del nen
En cas de dubte podeu contactar amb:
La Empresa SERHS FOOD al telèfon 937032828
la supervisora Anna Isern al mail: anna.isern@grupserhs.com
IMPORTANT:
Tots els usuaris s’ han d’inscriure abans del 25 de setembre. A partir d’aquesta data si un alumne
fa ús del servei sense està inscrit es trucarà a la família perquè regularitzin la situació.
En cas de devolució del rebut bancari l’empresa farà arribar una carta avisant del deute i el dia
màxim per fer efectiu el pagament, passat el dia no es podrà gaudir del servei.
S’han d’avisar les altes/baixes/ modificacions de nº de compte amb 15 dies d’antelació a la
monitora del menjador.
PREUS
Es pot fer ús del servei de menjador en format fix, 3 o més dies a la setmana, o esporàdic, 1 o 2 dies
a la setmana, s’han de concretar quins dies faran ús segons les necessitats familiars. Els preus són:
FIX: 5,30€
ESPORÀDIC: 6,80€
Els usuaris fixos en cas d’absència avisada només pagaran 3,45€
En el cas de menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, intoleràncies…
s’haurà de presentar cada inici de curs el certificat mèdic corresponent a l’escola ( perquè el faci
arribar als responsables del menjador) i adjuntar el certificat a la web.
En el cas d’una indisposició esporàdica es podrà demanar el menú adient avisant a l’escola a les
9,00 del mati.
Els monitors no donaran cap medicament si no és un cas excepcional i tenen una autorització dels
pares amb la recepta del metge.

Benvolguts Pares,
L´empresa Serhs Food gestionarà l’espai del migdia a l´escola dels vostres fills, vetllant per que la
nutrició i el servei de monitoratge al menjador escolar compleixen els nivells de qualitat i seguretat
alimentària més exigents.
Estem molt agraïts per la confiança que es deposita en nosaltres i correspondrem aportant tot el
nostre coneixement, amb més de 40 anys d’experiència, per atendre el millor possible als vostres
fills. Des del nostre humil origen com a cooperativa fins al moment actual de consolidació al
territori nacional i de constant creixement, treballem en restauració col·lectiva i comercial, a
centres escolars, universitaris, empreses, centres geriàtrics, centres d’oci i hotels, i altres
col·lectivitats, mantenint la il·lusió i l´esperit vocacional del primer dia.
Un dels nostres principal objectius és donar un alt grau de qualitat, en l’elecció de la matèria
primera, en la tècnica de preparació i en el servei, i per tant en l´experiència que viu cadascun dels
vostres fills a l´hora de dinar. Així que el nostre departament dietètic estudia, elabora i canvia els
menús amb la finalitat de cobrir les necessitats nutritives, energètiques i calòriques necessàries per
a cada menú i tipus de dieta. Vetllant en tot moment, perquè la preparació dels menús, a càrrec
del mateix equip de cuina, sigui un èxit assegurat.

