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   Durant el curs 2017/18, la gestió del menjador i de l’acollida la durà a terme la 

Fundació Catalana de l’Esplai (en endavant Fundesplai), entitat que  es dedica a la 

gestió d’activitats educatives i de lleure. 

Entenem aquests espais de temps com a horari educatiu igual que qualsevol altre 

moment del dia, sempre respectant la necessitat d'esbarjo dels alumnes i de 

trencament de les activitats lectives. 

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els hàbits referents al 

comportament dels alumnes dins el menjador, així com el respecte vers els 

companys/es, monitors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però no lectiu. 

Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una organització adequada així 

com unes mesures de funcionament i comportament bàsiques pels alumnes. 

L'alimentació serà un eix bàsic dins l'espai del migdia, per això, els infants gaudiran 

d'uns menús equilibrats i adequats a l'edat i el desenvolupament de cada infant. Es 

tindrà present l'adaptació d'aquests menús en casos concrets (de caire ideològic, 

dietes especials, al·lèrgies...). Durant el servei els nens i nenes dinaran en plat per tal  

de poder donar caliu al servei. 

 

CALENDARI D’INSCRIPCIONS 

Del 15 al 19 de juny, en horari de 15:30 a 18h al despatx de Menjador. 

També podeu fer la inscripció a traves de la nostra pagina web 

escoles.fundesplai.org 

 

QUOTA DEL SERVEI DE MENJADOR 

 Quota alumne fixe: 6,20€/dia 

 Quota dia esporàdic: 6,80€/dia 

Fundesplai, girarà (entre el dia 1 i 5 de cada mes) un rebut domiciliat mensual al 

número de compte facilitat.  

En cas de falta d’assistència comunicada, s’abonarà 2,40€ des del primer, sempre 

i quan s’avisi a la coordinadora el mateix dia abans de les 9:30h.  

El servei esporàdic s’abonarà mitjançant pagament amb tarja al despatx del 

menjador. Hi ha possibilitat d’adquirir paquets de 5 i/o de 10 tiquets. 
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PREU DEL SERVEI D’ACOLLIDA 

Acollida matinal 

 d’Octubre a maig Setembre Juny 

De 8 a 9h 25,00€/mes 12,50€ 18,75€ 

De 8:30 a 9h 16,00€/mes 8,00€ 21,50€ 

 

Acollida tarda 

 d’Octubre a maig Setembre Juny 

De 16:30 a 17:30h 25,00€/mes 12,50€ 18,75€ 

 

 Quota inscripció matí i tarda: 37,00€/dia (de 8 a 9h i de 16:30 a 17:30h) 

 Quota dia esporàdic: 3,00€/dia 

 

ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOMICILIACIÓ 

Fundesplai, girarà (entre el dia 1 i 5 de cada mes) un rebut domiciliat mensual al 

número de compte facilitat.  

El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització 

d’aquests servei. 

Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del 

servei abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes 

per la devolució (que són de 3,05€ per rebut). 

  

INTOLERACIES ALIMENTÀRIES I DIETES 

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació del 

certificat mèdic, la dietista farà un menú personalitzat (molt important ens feu 

arribar aquesta informació en el moment de la inscripció) 

Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, per aquell 

dia, donant l’avís, entre les 9 i les 10h, dirigint-se al despatx de menjador. 

  

 

 

http://www.fundesplai.org/

