
ALUMNES ESPORÀDICS

SERVEI DE
MENJADOR

La vida a l’escola facilita un

desenvolupament integral i globalitzat dels

infants. Un pilar bàsic per assolir aquest

objectiu és l’alimentació dels individus, i

l’alimentació va més enllà de l’acte d’ingerir

aliments. L’hora de dinar és un moment on

interactuen aspectes socials i culturals que

es conjuguen amb el coneixement

d’un mateix i el propi plaer.

La missió principal de Va De Lleure és que

els infants gaudeixin de l’estona de

menjador i del temps de lleure.

Entenem el temps de migdia com a espai

idoni per treballar tot un seguit d’actituds i

hàbits relacionats amb la higiene,

l’alimentació, la sostenibilitat, el consum

responsable, l’ordre i la convivència. A més

durant tota aquesta estona hi trobem una

part de temps de lleure que afavoreix la

interrelació entre els nens/es. És per això

que el nostre projecte de menjador inclou

uns objectius relacionats tant amb

l’educació dels hàbits com amb l’educació

del temps de lleure.

Presencialment a l'Institut: No disponible per la situació sanitària
actual.
Telèfon del menjador: 644335895 ( trucada o WhatsApp)
Correu electrònic: mtorrellas@vadelleure.cat

El preu del menú pels alumnes fixos és de 6,20€. 

Descompte del 5% pel segon germà id’un 10% a partir
del tercer.

SERVEI DE MENJADOR
IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

CURS 2021-2022

ALUMNES FIXOS

TIPOLOGIES D'ÚS DEL SERVEI

Considerem alumne fix a tot aquell que fa ús del
menjador 1,2,3,4, o 5 dies a la setmana durant un
període d’un mes de forma fixe. Ex: sóc fix dels  dilluns.  

Retorn de 3.85€ en cas d'absència avisant abans de
les 9:30h del matí mitjançant algun dels procediments
disponibles: . 

En el cas de les excursions i colònies es  retornaran
3.85€

Retorn del 100% de l'import en cas de no assitència per
causa mèdica justifica durant 5 o més dies. 

El preu dels tiquets pels alumnes esporàdics és de 6,90€ 

Els usuaris esporàdics pordrán comprar i validar els tickets
de menjador a travès de l'APP TPV Escola. 
Pot veure les instruccións accedint al codi QR

INSCRIPCIÓ ONLINE
Cal accedir a la web: 

www.vadelleure.cat/inscripcions
 

1)  Seleccionar l'escola 
2) Seleccionar el formulari del servei de
menjador.
3)Introdueix l'usuari i contrasenya facilitats
previament o clicar sobre inscriures per
primera vegada. 

Per a més informació...

 

Tel.: 93 863 46 58

Email: info@vadelleure.cat

www.vadelleure.cat

Plaça Sant Corneli, 2 Cardedeu, Barcelona

WWW.VADELLEURE.CAT/INSTRUCCIONS-TPV

Cal que els usuaris esporàdics també realitzin l'inscripció
per fer us del servei.



INSTRUCCIONS PER COMPRAR
TIQUETS 

1 Descarregueu l'aplicació gratuïta
"TPVESCOLA"
Seleccioneu l'escola i introduïu
l'usuari i contrasenya que us hem
facilitat en el moment de la
inscripció.

2 Aneu a Serveis 3 Aneu a MENJADOR 4 Cliqueu sobre tiquets

OPCIÓ 1 OPCIÓ 2

5 Indiqueu el nombre de tiquets
que voleu comprar i feu clic a
"Comprar"

6 Introduü les dades de pagament 
 i realitzeu la compra.

7 Torneu al menú de menjador
Veureu que s'han afegit els tiquets
comprats a la bossa.
Podeu clicar sobre "Confirmar avui"
per seleccionar només el dia o
validar tiquets si preferiu
seleccionar més d'un dia en el
calendari.

8 A "Validar tiquets" podeu veure
assenyalats amb un
"vist" verd, el dia o dies
seleccionats.

Menjador


