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Benvolguts pares i mares, comença un nou curs escolar en el qual intentarem 
continuar desenvolupant la nostra tasca amb il·lusió i eficiència. 

Som conscients de la vostra preocupació i de la importància que té l’alimentació dels 
vostres fills i filles en aquesta etapa contínua de creixement. 

El nostre objectiu fonamental és que el servei de menjador sigui un espai de salut 
alimentària, d’adquisició d’hàbits i d’aprofitament del temps de lleure. Així doncs, han 
d’aprendre a valorar que és necessari menjar de tot i de manera diversa, a 
comportar-se de manera adequada a taula, a col·laborar en les tasques de preparar i 
recollir el menjador, a ajudar els més petits i a participar de manera activa en les 
activitats que s’organitzen.   

Es fan càrrec del servei dues empreses: F.ROCA que s’encarrega de la coordinació de 
l’equip de monitoratge i de l’organització de les activitats i TECA ESCOLAR que es fa 
càrrec de la cuina.  

FUNCIONAMENT DE MENJADOR 

HORARI: 

Funciona de les 12.30 a les 15 h. S’organitza en torns que es reparteixen de manera 
equilibrada segons el número de nens/es. Mentre dinen els nens/es d’un torn, els 
altres disposen del seu temps de lleure per fer les diferents activitats programades 
per l’equip de monitors/es. 

MODALITATS: 

− FIXES: Els que es queden a dinar de manera continuada, a partir de 2 dies 
fixes a la setmana. Cal avisar per telèfon a la cuina abans de les 10 h si  
no es queden a dinar, o bé portar un paper signat dient que no es 
queden. 

− ESPORÀDICS: Els que es queden de tant en tant amb tiquet. Aquests 
nens/es s’apunten a la llista de menjador a primera hora del matí adjuntant el 
tiquet. És important que porteu els tiquets el mateix dia que el nen/a 
es quedi a dinar. Només per una urgència podeu demanar que el vostre 
fill/a es quedi a dinar i portar el tiquet l’endemà. Us recomanem que tingueu 
tiquets a casa (els que no hagueu usat a final de curs els podeu retornar a la 
cuina i us tornaran els diners) 

En el cas dels alumnes fixes, cal haver portat el full d’inscripció. 

 

 



 

 

 

PREUS: 

− Fixes 3, 4 o 5 dies a la setmana: 6,20 € 

− Fixes 2 dies a la setmana:          6,80 € 

− Esporàdics: tiquets a                 7,30 € 

Es retornarà l’import del menú en les següents casos: 

• Excursions 

• Colònies 

• Baixes temporals comunicades amb antelació 

• Malalties comunicades a la cuina, a partir del 2n dia 

 

 

FORMA DE PAGAMENT: 

− FIXES: Es domicilien rebuts mensuals. La gestió dels rebuts és única i la fa 
TECA. De l’1 al 5 de cada mes es passarà el rebut pel banc del mes en 
curs pel total de dies previstos. Quan acabi el mes, en el rebut següent es 
regularitzarà l’import tot descomptant la part que correspongui dels dies que 
no s’hagi utilitzat el servei.  

Tingueu en compte que en cas que el banc retorni impagat un rebut, el nen o 
nena no es podrà quedar a dinar.  

Els alumnes que gaudeixen d’algun ajut per part del Consell Comarcal han de 
fer el pagament directament a l’escola. Cal parlar amb la secretària. 

− TIQUETS: La venda es fa a la cuina de l’escola tots els dies a les 9 del 
matí. 

ATENCIÓ: 

El telèfon de contacte amb la cuina és el : 674 396 352             
(Carme) 

NO HEU DE TRUCAR A L’ESCOLA. 

 



 

MENÚS 

Conscients que pels nens/es que es queden a dinar cada dia pot arribar a ser 
monòton menjar sempre el mateix, proposem menús variats en la seva elaboració i 
en la presentació per mirar que siguin més estimulants. També  introduïm, sempre 
que el preu del mercat ho permet, productes ecològics.  

Continuarem adaptant els menús pels nens/es que necessitin una dieta especial, per 
això cal portar el CERTIFICAT del metge especificant el tipus de dieta. 

Al menjador potenciem l’adquisició d’hàbits saludables per aconseguir que els nostres 
nens/es mengin tot tipus d’aliments de la nostra dieta mediterrània, és per aquest 
motiu que heu de fer entendre als vostres fills que no es pot deixar de menjar un 
aliment determinat simplement perquè no agradi. Demanem la vostra 
col·laboració en aquest aspecte. 

Cada mes estaran penjats a les portes i a la pàgina Web de l’escola. Si els necessiteu 
per escrit, els demaneu a la cuina. 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

En cas que el nen o nena hagi de prendre’n algun, cal que porteu l’autorització 
signada. En cas contrari no se li podrà administrar. 

TEMPS D’ESBARJO 

L’equip de monitoratge és l’encarregat d’aquesta tasca. L’empresa F. ROCA es fa 
càrrec de l’equip de monitores i d’organitzar l’estona de menjador. 

A la reunió a la que us convocarem ben aviat, us explicaran com es plantejarà tota 
aquesta estona.  

Hi ha una coordinadora de menjador, que serà la persona amb qui us haureu de 
posar en contacte per comentar qualsevol cosa relacionada amb aquesta estona de 
migdia.  

 

 

Telèfon de contacte amb la coordinadora de les monitores: 

Marta/ Lidia:  628778388  (d’11 a 15 h) 

De 9 a 9:15 h hi haurà a l’entrada una coordinadora de ROCA (Lidia) que us 
atendrà per qualsevol consulta. 

 

 



INFORMES: 

Els nens i nens de P-3 rebran un informe diari on es comunica com ha menjat i  si hi 
ha hagut alguna incidència. També utilitzem aquesta via per avisar els pares i poder-
ne parlar personalment. 

A partir de p4 i fins a 6è, rebreu l’informe juntament amb els de l’escola. Si hi ha 
qualsevol incidència un dia concret, la coordinadora es posarà en contacte 
directament amb vosaltres. 

BATES I PITETS: 

Els alumnes de P-3, han de portar pitet. Pot ser el que vosaltres vulgueu. És 
convenient que sigui gran i sobretot és important que estigui ben marcat amb 
el nom. L’haureu de portar net cada setmana.  

Tingueu en compte que cap nen/a porta bata a l’hora de menjador. Creiem que és 
molt important educar-los perquè mengin de manera neta i polida. Preguem ho 
tingueu en compte si us arriba tacat/da a casa. 

ESMORZARS: 

A primera hora del matí (com a molt tard a les 10h), quan es fa la llista de menjador 
a la classe, els nens/es poden demanar entrepans per esmorzar, per això s’han 
d’apuntar a la llista de menjador de la classe. D’aquesta manera quan surten al pati  
poden passar per la cuina a recollir l’entrepà que ja està preparat, tot pagant-lo en 
aquell moment.  

 

La nostra voluntat és fer que l’espai de migdia sigui relaxant, ric i motivador i que els 
nens i nenes mengin menús de qualitat. Us agraïm la vostra col·laboració per tal de 
poder anar millorant el funcionament del menjador dia a dia.                                              

 

Setembre de 2018 

El Consell Escolar 


