INFORMACIÓ MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH 2021-22
1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
El servei de menjador escolar del nostre centre, s’ofereix de dilluns a divendres.
Contempla la franja horària diferenciada en dos torns:
•
•

12:30 a 13:30 Servei del Menú: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i 1r, 2n i 3r.
13:30 a 14:30 Servei del Menú. 4t, 5è i 6è.

Cada mes indicarem el menú al Dinantia. També el trobareu a les webs de l’Escola, AMPA i bloc
menjador.
IMPORTANT: En motiu d’aplicació dels protocols derivats de la prevenció del Covid19,
l’organització del servei de menjador, pot estar sotmesa a canvis/adaptacions.
2. INSCRIPCIÓ I COBRAMENT
Els usuaris que vulguin fer ús del servei de menjador escolar, tant de forma regular com esporàdica,
durant el curs escolar, han de formalitzar la inscripció. Cada nova inscripció ha d’anar acompanyada,
de manera imprescindible, del número de compte corrent, ja que el cobrament d’aquest servei es
realitza sempre pel banc, a mes vençut, entre els dies 1 i 6.
En el cas de beques o ajudes al menjador, la Coordinadora (Sílvia) , s’encarregarà d’informar a les
famílies dels dies que tindran disponibilitat de les mateixes.
3. AL·LÈRGENS
Els infants amb algun tipus d’al·lèrgia alimentària, han de facilitar per escrit el informe mèdic sobre
l’al·lèrgia. Aquesta informació cal proporcionar-la tant si l’alumne/a utilitza el servei sempre o de
forma esporàdica. Les famílies de P3, poden fer una reunió presencial amb la coordinadora del servei.
4. COBRAMENTS
Els preus del servei son:
Els usuaris fixes, es cobrarà mitjançant gir bancari. L’import del rebut serà dels dies d’ús mensual del
servei. Es consideren usuaris fixes els alumnes que assisteixin al menjador escolar 3 o més dies
setmanals. La resta de casos es considera ús esporàdic.
Previsió de quotes (aproximades, a falta de la publicació del calendari escolar 21-22) :
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En el cas de no utilitzar el servei, no es cobrarà cap import. Cal informar a la Coordinadora abans de
les 9:30 del matí. Si no s’informa de l’absència, es cobrarà l’import total del servei. Cal informar en
qualsevol cas: vagues laborals, inclemències meteorològiques,.... Sempre que el centre estigui obert.
Si es retornen els rebuts, es farà arribar a les famílies un comunicat per escrit on s’informa que caldrà
realitzar directament el pagament en efectiu o transferència bancària abans de 3 dies. Aquest tràmit te
un cost afegit de 5€ en concepte de despeses bancàries. Transcorreguts els 3 dies a partir de la
notificació, si no s’han abonat les quantitats pendents o la família no s’ha posat en CONTACTE amb la
coordinadora del servei per buscar una solució, el nen/a no podrà fer ús del menjador fins a no estar
al dia en el pagament.
5. SORTIDES
Els dies d’excursions hi ha pícnic per aquells alumnes fixos. Per qualsevol modificació s’haurà d’avisar
com a mínim tres dies abans a la coordinadora del servei. La coordinadora, te a la vostre disposició, el
full per poder tramitar la renúncia de pic-nics per tot el curs. També ho podeu indicar al formulari
d’inscripció.
6. INFORMACIÓ DE QUÈ CAL PORTAR / TORN DE LLEURE / DESCANS.
Els alumnes de P3 realitzen descans a l’aula de psicomotricitat. Han de portar la màrfega de descans.
Es poden adquirir al mateix servei de menjador (cal indicar-ho al formulari d’inscripció).
Tots els alumnes de P3, P4 i P5 han de portar bata. Els divendres els alumnes se la porten cap a casa
per poder rentar-la.
La resta d’alumnes de l’escola, realitzen activitats de lleure, dirigides per l’equip de monitors. Per
poder fer el seguiment de les activitats, trobareu un enllaç del Bloc del Menjador a les respectives
webs de l’Escola Ernest Lluch i també de l’AMPA. Al formulari d’inscripció, les famílies poden
autoritzar o no autoritzar els drets d’imatge (si així ho decidiu), ja que és imprescindible per
publicar les fotos / vídeos. Preguem que ho retorneu al servei de menjador. Trobareu la normativa de
l’ús del servei a les webs de l’Escola Ernest Lluch i l’AMPA Ernest Lluch.
7. NORMATIVA DE CONDUCTA
L’ús del servei, comporta l’acceptació de les normes de convivència de l’Escola. Podreu trobar tota la
informació detallada de la normativa i de les conseqüències en el cas de no respectar-les a les webs de
l’Escola Ernest Lluch, l’AMPA Ernest Lluch i el bloc del Servei del Menjador.
8. INFORMES
Els monitors informaran diàriament a les famílies dels alumnes de P3, tant de l’evolució de com
mengen i de com descansen. Per la resta d’alumnes, els informes seran abans de les vacances de Nadal
i d’Estiu.
9. DADES DE CONTACTE

Telèfon Coordinadora (Sílvia) 653.89.42.65 / Correu: menjadorernestlluch@gmail.com

