
Servei de menjador a
l'INS Joan Fuster

Informació pràctica
Horaris i torns

Preus

El servei de menjador a l'INS Joan Fuster s'ofereix de dilluns a
divendres de 14.30h a 15.30h

L'espai menjador s'obrirà després de les hores lectives
diàries i quedarà oberta durant una hora, on l'equip de
monitoratge acompanyarà als i les joves en la ingesta
alimentària. 



Tipus de menús

Menú basal: Sense cap tipologia d'intolerància, ni dietes
especials

Menú ovolactovegeterià: Menú construït a partir d'ali-
ments vegetarians

Menú vegetarià: Menú construït a partir d'aliments 
vegans

Menú sense lactosa: Per a les persones intolerants a la 
lactosa

Menú sense gluten: Per aquelles persones intolerants al 
gluten

Menú sense porc o carn: Per a les persones que no poden
consumir àpats que continguin carn o porc.

Altres al·lèrgies i intoleràncies: Menús que s'adapten a les
peculiaritats de cadascú

Comunicació

A través de administracio@setdaventura.com

93 360 29 24

Carrer Segre 23, de 9.30h a 13.30h i de 16.30h 
a 19.30h.



Com realitzo la inscripció?

Via online: A la pàgina web de setdaventura.com,
a l'apartat d'extraescolars i menjadors trobareu el
vostre centre, des d'allà podreu accedir al formulari
d'inscripció.

Presencial: A l'oficina de 7 d'aventura, situada al
carrer Segre, número 23. Dins l'horari de 9.30h a
13.30h i de 16.30h a 19.30h.

Com notifico una alta esporàdica?

En el cas que vulgueu fer ús del servei de menjador de
forma esporàdica, caldrà que truqueu a l'oficina 24h
abans de l'ús del servei, o bé realitzar la inscripció en el
mateix termini de temps. D'aquesta manera, podrem
sol·licitar el menú pertinent. 

Com realitzo una baixa esporàdica?

En el cas que vulgueu donar de baixa el servei de
menjador de forma esporàdica, caldrà que truqueu a
l'oficina 24h abans de l'ús del servei, o bé realitzar la
inscripció en el mateix termini de temps. 

Si no es fa en aquest termini, el menú es cobrarà igual,
ja que no haurem tingut el temps suficient per notificar-
ho a l'empresa de càtering.



Com notifico les al·lèrgies o dietes especials?
En el formulari d'inscripció hi ha un apartat
d'al·lèrgies, així com un apartat on podeu triar el menú
corresponent. En el cas de ser polial·lèrgics, caldrà que
adjunteu el document concret per poder-lo entregar a
l'empresa de càtering.

És important que les famílies o responsables dels i les
joves, aportin tota la informació necessària, per tal que
des de 7 d'aventura puguem traspassar-ho a l'empresa
de càtering. 

D'aquesta manera, tot el menjar arribarà etiquetat
corresponent, respectant totes les dietes, al·lèrgies i
intoleràncies que s'hagin detectat a les inscripcions. 


