
 

 
 
 

 
 

CURS 2021-2022 
ALUMNAT SENSE AJUDA DE MENJADOR 

 

Tipus de pagament:  Mensual. 
Termini de pagament: Abans de començar el mes d’ús. 
Forma de pagament: Ingrés bancari o transferència. 
 

"Caixabank" - IBAN: ES24-2100-4451-9402-0009-0114   
 

MES IMPORT 

SETEMBRE 68,00 € 

OCTUBRE 80,75 € 

NOVEMBRE 89,25 € 

DESEMBRE 55,25 € 

GENER 68,00 € 

FEBRER 85,00 € 

MARÇ 97,75 € 

ABRIL 55,25 € 

MAIG 85,00 € 

JUNY 63,75 € 

 

Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 

mail a: menjadorport@gmail.com 

 
 
 

CURS 2021-2022 
ALUMNAT AMB AJUDA DE MENJADOR 

 

AJUDA MENJADOR 19 i 20 PUNTS (4,25€ d’ajuda) 

 
L’alumnat que ha resultat beneficiari de la beca de Conselleria amb 19 i 20 punts no haurà de 
realitzar cap abonament ja que disposen d'una ajuda del 100% per al present curs acadèmic. 
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AJUDA MENJADOR 18 PUNTS (3,50€ d’ajuda) 

 
Tipus de pagament:  Mensual o Trimestral (a lliure elecció). 
Termini de pagament: Abans de començar el mes o el trimestre corresponent. 
Forma de pagament: Ingrés bancari o transferència. 
 

"Caixabank"- IBAN: ES24-2100-4451-9402-0009-0114   

 

IMPORTS PAGAMENT MENSUAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 12,00 € 

OCTUBRE 14,25 € 

NOVEMBRE 15,75 € 

DESEMBRE 9,75 € 

GENER 12,00 € 

FEBRER 15,00 € 

MARÇ 17,25 € 

ABRIL 9,75 € 

MAIG 15,00 € 

JUNY 11,25 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 
 

IMPORTS PAGAMENT TRIMESTRAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 12,00 € 

OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 39,75 € 

GENER-FEBRER-MARÇ 44,25 € 

ABRIL-MAIG-JUNY 36,00 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 

mailto:menjadorport@gmail.com
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AJUDA MENJADOR 14-15-16-17 PUNTS (3,00€ d’ajuda) 

 
Tipus de pagament:  Mensual o Trimestral (a lliure elecció). 
Termini de pagament: Abans de començar el mes o el trimestre corresponent. 
Forma de pagament: Ingrés bancari o transferència. 
 

"Caixabank"- IBAN: ES24-2100-4451-9402-0009-0114   

 

IMPORTS PAGAMENT MENSUAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 20,00 € 

OCTUBRE 23,75 € 

NOVEMBRE 26,25 € 

DESEMBRE 16,25 € 

GENER 20,00 € 

FEBRER 25,00 € 

MARÇ 28,75 € 

ABRIL 16,25 € 

MAIG 25,00 € 

JUNY 18,75 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 
 

IMPORTS PAGAMENT TRIMESTRAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 20,00 € 

OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 66,25 € 

GENER-FEBRER-MARÇ 73,75 € 

ABRIL-MAIG-JUNY 60,00 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 

mailto:menjadorport@gmail.com
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AJUDA MENJADOR 12-13 PUNTS (2,50€ d’ajuda) 

 
Tipus de pagament:  Mensual o Trimestral (a lliure elecció). 
Termini de pagament: Abans de començar el mes o el trimestre corresponent. 
Forma de pagament: Ingrés bancari o transferència. 
 

"Caixabank"- IBAN: ES24-2100-4451-9402-0009-0114   

 

IMPORTS PAGAMENT MENSUAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 28,00 € 

OCTUBRE 33,25 € 

NOVEMBRE 36,75 € 

DESEMBRE 22,75 € 

GENER 28,00 € 

FEBRER 35,00 € 

MARÇ 40,25 € 

ABRIL 22,75 € 

MAIG 35,00 € 

JUNY 26,25 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 
 

IMPORTS PAGAMENT TRIMESTRAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 28,00 € 

OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 92,75 € 

GENER-FEBRER-MARÇ 103,25 € 

ABRIL-MAIG-JUNY 84,00 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 

mailto:menjadorport@gmail.com
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AJUDA MENJADOR 7-8-9-10-11 PUNTS (2,00€ d’ajuda) 

 
Tipus de pagament:  Mensual o Trimestral (a lliure elecció). 
Termini de pagament: Abans de començar el mes o el trimestre corresponent. 
Forma de pagament: Ingrés bancari o transferència. 
 

"Caixabank"- IBAN: ES24-2100-4451-9402-0009-0114   

 

IMPORTS PAGAMENT MENSUAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 36,00 € 

OCTUBRE 42,75 € 

NOVEMBRE 47,25 € 

DESEMBRE 29,25 € 

GENER 36,00 € 

FEBRER 45,00 € 

MARÇ 51,75 € 

ABRIL 29,25 € 

MAIG 45,00 € 

JUNY 33,75 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 
 

IMPORTS PAGAMENT TRIMESTRAL 

 

MES IMPORT 

SETEMBRE 36,00 € 

OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 119,25 € 

GENER-FEBRER-MARÇ 132,75 € 

ABRIL-MAIG-JUNY 108,00 € 

 
Una còpia del justificant de pagament s'haurà de dipositar a la Bústia de Menjador de l'escola 
OBLIGATÒRIAMENT (amb nom i curs de l'alumne/a, encara que siga escrit a mà) o, enviar-la per 
mail a: menjadorport@gmail.com 

mailto:menjadorport@gmail.com
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