
USUARIS DE L’ACOLLIDA: Els nens que utilitzaran el servei d’acollida 
de forma regular, cal que omplin el full d’inscripció adjunt.  
La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària a mes vençut. 
En el cas de nens que utilitzin el servei de forma esporàdica, poden fer 
ingrés al compte de l’ampa o bé demanar que carreguin el cost al mateix 
compte que el menjador (en el cas que utilitzin aquest servei).  
A l’hora de donar-se de baixa del servei, s’haurà de fer amb una antelació 
de 7 dies. (Cal ser conscients que depenent del nombre de nens es 
contractarà un o més monitors.)  
 
OPCIONS D’ACOLLIDA I PREUS:  
- De 8:00h a 9:00h: Esporàdics: 3 €/hora -- Fixes: 35 €/mes 
- De 16.30h a 17.30h: Esporàdics: 3 €/hora. Fixes: 35 €/mes 
- De 16.30h a 18:00h: Esporàdics: 4,5 €/hora. Fixes: 53 €/mes 
 
El servei només es durà a terme amb un mínim de 8 nens fixes 
inscrits. Es consideren fixes els nens que es queden cada dia a l’acollida. 
Cal retornar el paper adjunt durant aquesta setmana a secretaria o a la 
tutora de cada aula i un cop rebuts es comunicarà a les families si es tira 
endavant el servei o no. 
 
__________________________________________________________________ 

 
NORMES DE CONVIVÈNCIA PEL MENJADOR I ACOLLIDA 

 
El menjador és un espai educatiu que s’ofereix des de l’AMPA en coordinació amb l’escola 
amb la finalitat de donar un servei a aquelles famílies que esporàdica o habitualment ho 
necessiten. 
Per tant el menjador escolar, els nens i nenes: 
 

- S’eduquen en uns hàbits fonamentals d’higiene, alimentació, de salut i  també de 
comportament. 

- Aprenen a menjar de tot d’acord a una dieta sana i equilibrada i només s’ha de 
dieta quan sigui realment necessari i/o amb recepta mèdica. 

- Es relacionen amb companys/es i amb les monitores dins el mateix edifici de 
l’escola però en un àmbit diferent i ple de noves possibilitats. 
 

Per tot això cal recordar unes normes que hi ha al menjador, com en qualsevol espai 
educatiu. 
 

- Respecte a les monitores.  Fer cas, no dir paraulotes. 
- Respecte als companys i companyes. No barallar-se,no insultar-se 
- Respecte per l’espai  i el material. 

 
Cada vegada que algun nen o nena incompleixi alguna de les normes, la monitora farà una 
nota d’avís a les famílies que haurà de ser signada i retornada l’endemà. A les tres 
incidències greus no es podrà quedar al menjador el dia següent. A les 6 vegades s’exclourà 
del servei durant 3 dies. En cas d’acumular faltes l’alumne pot ser exclòs del menjador un 
trimestre o la resta de curs, segons la normativa de l’escola. 
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USUARIS DEL MENJADOR: Per a utilitzar el servei , s'ha de donar d'alta  
i complimentar el full d’inscripció 
Les families que no estiguin al corrent del servei de menjador, rebràn un 
avís per part de la coordinadora, en el cas de que la familia no és posi al 
corrent seràn exclosos del servei de menjador. 
A l’hora de donar-se de baixa del servei, s’haurà de fer amb una antelació 
de 7 dies. Les despeses derivades per la devolució del rebut hauran de 
ser cobrades. 
 
QUOTES: L'import de les quotes mensuals és l'indicat al quadre següent, 
d'acord amb els dies del servei i el preu unitari del dinar.  
Comensal fix 6,50 € i esporàdic 6,90 €.  
Families nombroses fix 6,30 € i esporàdic 6,50 € 
 
FIX: Es considera fix l’alumne que es queda cada dia al menjador mínim 
durant un trimestre. El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.  
EVENTUAL: Es considera eventual els alumnes que no es queden tota la 
setmana. Poden comprar els tiquets individuals, o en talonari de 5 o 10 
tiquets, a secretaria (dimecres i divendres) o fent un ingrés bancari, i en el 
cas que sapigueu el dies que es queden, es pot fer domiciliació bancària 
(ES09-2100-0943-17-0200044420). El tiquet s’ha de tirar a les bústies de 
menjador que hi ha a l’escola. Els alumnes no es podran quedar al 
menjador sense tenir tiquet. 
 

Mes  Dies  Mensualitat fixe 
   

Setembre 14 91 Euros 

Octubre 20          130  Euros 

Novembre 21         136,50 Euros 

Desembre 12           78   Euros 

Gener 18           117 Euros 

Febrer 19         123,50 Euros 

Març 17          110,50 Euros 

Abril 19         123,5   Euros 

Maig 21         136,50 Euros 

Juny 15 97,50 Euros 

 
El rebut del mes de Setembre es passarà el 18 de Setembre. 
El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària.  

El rebut se us carregarà al vostre compte corrent o llibreta del 6 al 10 de 
cada mes. El retorn del rebut suposa una despesa de 4,20 € 
En cas de malaltia, fins al tercer dia es cobrarà sols el monitoratge (3,50€), 
i es descomptarà íntegre a partir del tercer dia consecutiu. 
Els dies d’absència, sortides... es retornaran al rebut següent. 
 
Si per alguna circumstància un alumne/a passa de ser fix a eventual 
abans dels 6 mesos, caldrà abonar la diferència entre els dos tiquets. 
 
Les famílies que no estiguin al corrent de pagament del servei de 
menjador, rebran un avís per part de la coordinadora, i en el cas de no 
posar-se al corrent, seran exclosos del servei de menjador.  
 
L’alumnat de P.3 i P.4 han de portar un pitet, roba de recanvi en una 
bossa i una manteta si dormen. 
 
AJUTS: Els alumnes que han sol·licitat ajuts de menjador han de pagar 
les quotes corresponents fins que el Consell Comarcal notifiqui la 
concessió o la denegació de l'ajut.  
 
MEDICACIÓ: No es podrà donar cap medicament als alumnes sinó es té 
la prescripció medica i l'autorització de la família. Aquesta autorització ha 
de ser escrita i detallada (hores, dosi...) En cas contrari no s’administrarà 
la medicina en horari de menjador.  
 
DIETES: Si algun alumne necessita una dieta especial s’ha de comunicar 
a la coordinadora del servei entre 9:00 i 10:00 hores del matí o anotar-ho a 
la butlleta i tirar-ho a la bústia de menjador. En cas d’al·lèrgies i 
intoleràncies cal que la família faciliti l’informe mèdic que detalli la seva 
al·lèrgia alimentària.  
 
CONVIVÈNCIA: Qualsevol alumne que fa ús del servei de Menjador té 
l'obligació de seguir les normes per un correcte comportament abans, 
durant i després de menjar (S’adjunten al final d’aquest fulletó). 
 
MENÚ MENSUAL: Es penjarà a les cartelleres de l'escola, així com a la 
web de l'escola. 
 
COORDINADORA: Si es vol contactar amb la coordinadora, es podrà fer 
mitjançant el telèfon  634.51.43.46 de dilluns a divendres.  
 
HORARIS DEL SERVEI: Aquest servei s'ofereix amb caràcter voluntari 
dins l'horari comprés entre les 12:30 i les 15:00 hores. Qui no compleixi les 
normes de convivència no podrà utilitzar aquest servei. 



 


