
 

 

MENJADOR ESCOLAR CURS 2022/23 

 

El proper dia 5 de setembre, s’inicia el curs escolar i és el primer dia de funcionament del servei 

de Menjador Escolar del curs 2022-23.  

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.  

12 A 13 HORES : Joc lliure amb supervisió per l’equip de monitors.  

13 A 14 HORES : Dinar  

14 A 15 HORES : Activitat. 

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.  

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

quedi un dia. 

3- MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES: 

Necesser petit amb un tovalló de roba, raspall de dents i pasta de dents.  

Els alumnes fixes ho podran deixar al menjador i es retornarà cada setmana per rentar.  

Els alumnes esporàdics també l’han de portar cada dia.  

És molt important que també des del menjador es marquin uns correctes hàbits d’higiene. 

 

4- ALUMNES AMB BECA MENJADOR: 

Els alumnes que disposin de beca de menjador també han de realitzar la inscripció per 

AMPASOFT. En el cas de voler utilitzar la beca des del 14 de setembre també cal que facin la 

inscripció del 23 d’agost al 6 de setembre. Si no es fa, no es podrà garantir l’ús del servei de 

menjador FINS EL MES D’OCTUBRE.  

 

5- ASPECTES A TENIR EN COMPTE:  

- Festes del menjador: l’adquisició del tiquet corresponent s’ha de fer, com a mínim, amb dos 

dies d’antelació a la data de la celebració. En cas de disposar de tiquets, cal comunicar a l’AFA 

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 que tingueu el podeu fer arribar al despatx de l’AFA o bé per correu electrònic.  

- A aquelles famílies que tinguin deutes pendents del menjador del curs anterior no se’ls 

admetran noves inscripcions. 

- Els infants que s’inscriguin al servei de menjador i tinguin alguna al·lèrgia o intolerància 

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 algun alumne ha de seguir algun tipus de dieta específica per motius de salut 

(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.  

- NO PODEM ACCEPTAR CAP INFANT AL SERVEI DE MENJADOR SENSE HAVER REALITZAT LA 

INSCRIPCIÓ I AMB TOTES LES DADES DEGUDAMENT COMPLIMENTADES. 

 

 


