
MENJADOR ESCOLAR CURS 2020/21

El proper dia 14 de setembre, s’inicia el curs escolar i és el primer dia de
funcionament del servei de Menjador Escolar del curs 2020-21.

Aquest any ens adaptem a la nova normalitat i es faran DOS TORNS de
menjador per garantir totes les mesures de seguretat i higiene per la COVID 19.

En funció del nombre d’alumnes inscrits es realitzarà el repartiment dels torns.

En aquest document, us facilitem la informació més rellevant que heu de saber
si feu ús d’aquest servei.

1- HORARI:

L’horari del servei de menjador comprèn l’atenció dels alumnes des que surten
de classe a les 12:00 h, fins que hi tornen a les 15:00 h. Per tant, el preu del
menú diari té un caràcter global, igual per a tots/es els/les alumnes de l’escola i
inclou el dinar, el servei de monitoratge i les activitats que s’hi realitzen, la seva
organització i preparació.

2- PREU DEL SERVEI

ALUMNES FIXES: 6,20 €/dia que es cobraran per domiciliació bancària, en
quotes mensuals que variaran segons els dies de menjador de cada mes. En
cas que un rebut sigui tornat, el cost de la devolució anirà a càrrec de l’usuari.
Es considerarà comensal fixe, l’alumne que es quedi 3 dies o més, sempre i
quan sigui amb inscripció mensual.

 Provisional fins que surti calendari escolar oficial 20/21

ALUMNES ESPORÀDICS: 6,70 €/dia. Es considerarà com a comensal
esporàdic l’alumne que es quedi un dia

3- TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Podeu fer la inscripció al servei de menjador de manera telemàtica a través del
formulari que trobareu penjat al web de l’AMPA (secció
menjador/documentació)

MES DIES PREU MES DIES PREU
Setembre 13 80,60€ Octubre 21 130,20€
Novembre 21 130,20€ Desembre 12 74,40€
Gener 16 99,20€ Febrer 20 124€
Març 22 136,40€ Abril 15 93€
Maig 21 130,20€ Juny 15 93€



Les famílies que desitgin començar el servei de menjador al setembre, és
imprescindible que facin la inscripció fins el dia 7 de setembre.

En el cas que tingueu previst fer ús del servei de menjador a partir del mes
d’octubre, podeu formalitzar la inscripció al llarg del mes de setembre.

PER MOTIUS D’ORGANITZACIÓ, ÉS IMPRESCINDIBLE RESPECTAR ELS
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ

4- TIQUETS DE MENJADOR

Degut a la situació actual i amb la voluntat d’adaptar-nos a les necessitats
d’una nova normalitat, a partir d’aquest curs, els tiquets de menjador NO ES
VENDRAN a l’escola, excepte en cas d’una urgència justificada.
Podreu adquirir els tiquets de dues maneres:

- Mitjançant els caixers automàtics del Banc de Sabadell amb l’opció de
“Pagament a tercers” i posant el codi de l’entitiat 2092 (trobareu un tutorial i
tota la informació al web de l’AMPAwww.ampaemilivalles.net).
El caixer us donarà dos tiquets: un és el que haureu d’entregar al tutor/a el
dia que es quedi a dinar i l’altre és un resguard per vosaltres

No hi ha límit en la compra de tiquets i no tenen data de caducitat durant el
curs. També són vàlids d’un curs per l’altre pagant la diferència d’augment, si
s’escau.

- Transferència bancària al compte corrent de l’AMPA

ES06 0081 1641 2800 01035214 (Banc de Sabadell)

Caldrà IMPRIMIR un justificant/resguard de la tranferència i donar-lo al tutor/a

URGÈNCIES:

Si us sorgeix un imprevist que faci que el nen/a s’hagi de quedar al menjador
i no us podeu desplaçar al matí, caldrà trucar per comunicar-ho al
responsable de menjador o enviar un correu a emilivallesampa@gmail.com

http://www.ampaemilivalles.net/


5- ASPECTES A TENIR EN COMPTE

- FESTES DEL MENJADOR: l’adquisció del tiquet corresponent s’ha de
fer, com a mínim, amb dos dies d’antel·lació a la data de la celebració.
En cas de disposar de tiquets a casa, cal comunicar a l’AMPA l’ús d’un tiquet
per la festa concreta.

NO S’ADMETRAN ALUMNES EL MATEIX DIA DE LA FESTA, EXCEPTE
PER CAUSES DE FORÇA MAJOR.

QUALSEVOL DUBTE, EL PODEU FER ARRIBAR AL DESPATX DE
L’AMPA O BÉ AL CORREU ELECTRÒNIC.

**NO S’ADMETRAN NOVES INSCRIPCIONS PEL CURS VINENT SI HI HA
DEUTES PENDENTS DEL MENJADOR DEL CURS ANTERIOR**

Els infants que s’inscriguin al servei de menjador i tinguin alguna al·lèrgia
alimentària hauran d’adjuntar al full d’inscripció el certificat mèdic que ho
acrediti. També caldrà posar-se en contacte amb la persona responsable de
menjador per poder recollir, de primera mà, qualsevol informació rellevant de
l’alumne/a.

Si per motius de salut, algun alumne ha de seguir algun tipus de dieta
específica (hipercolesterolèmia, diabetis, celíac,...) la família haurà de
concertar una entrevista amb la persona responsable del menjador per tal de
comunicar qualsevol informació de l’alumne que pugui ser important.

Els alumnes que segueixin una dieta especial per motius de creences
religioses o altres (vegetarians), ho hauran de comunicar en el full d’inscripció
al servei de menjador.

6- ALUMNES AMB BECA MENJADOR:

Els alumnes que disposin de beca de menjador també han de realitzar la
inscripció ONLINE a través del formulari que trobareu al web de l’AMPA .
En el cas de voler utilitzar la beca des del 14 de setembre també cal que facin
la inscripció abans del dia 7 de setembre, sinó no es podrà garantir l’ús del
servei de menjador FINS EL MES D’OCTUBRE.

NO PODEM ACCEPTAR CAP INFANT AL SERVEI DE MENJADOR SENSE
HAVER REALITZAT LA INSCRIPCIÓ I AMB TOTES LES DADES
DEGUDAMENT COMPLIMENTADES.


