
 

 

Benvolgudes famílies, 

L’equip de menjador i l’ AMPA Escola Alta Segarra 

diferents canvis que es duran a terme aquest 

Aquests canvis s’han consensuat conjuntament amb la Comissió de Menjador amb

millorar aspectes comunicatius,  educatius, organitzatius i econòmics 

� Introducció de menú rotatiu tri

trimestral, aquest menú, que us adjuntem, consta de quatre setmanes que aniran rotant, 

per tant la pròxima setmana 

SETMANA (BLAU) i així consecutivament

 

� Doble torn de menjador

per tant l’horari  del servei de menjador serà el següent:

 

o PRIMER TORN (de 13h a 14h):

(P3,P4 i P5), els de PRIMER i els alumnes d’anglès (el dia que els toca).

 

o SEGON TORN (de 13:50h a 14:55h):

 

� Fulls d’incidències del menjador:

menjador i el farem arribar a les famílies a través del mestre del seu fill quan es cregui 

oportú. Aquest full s’utilitzarà per comunicar als pares o tutors 

que pensem que poden ser d’interès per la família, per

menjat gens, s’ha fet mal, s’ha queixat de mal de panxa, s’ha discutit amb algun company, 

etc. 

Aquest full a partir de primer haurà

Aprofitem aquesta carta també per adjuntar

mares o tutors legals d’aquells nens que pateixen 

amb aquest full s’ha de adjuntar un informe mèdic actualitzat (els q

falta que l’adjunteu però si que ompliu la fitxa

Qualsevol dubte que tingueu sobre el servei de menjador 
menjador.escolaaltasegarra@gmail.com

coordinadora de menjador (Alba Ruana) us atendrà.
 

Calaf, 29 de març de 2017

AMPA Escola Alta Segarra us volem comunicar a través d’aques

que es duran a terme aquest tercer trimestre a l’estona del migdia de l’Escola.

s’han consensuat conjuntament amb la Comissió de Menjador amb

educatius, organitzatius i econòmics del servei:

Introducció de menú rotatiu trimestral: a partir d’aquest trimestre el menú serà 

trimestral, aquest menú, que us adjuntem, consta de quatre setmanes que aniran rotant, 

per tant la pròxima setmana DEL 3 AL 7 D’ABRIL li correspon el menú de la 

i així consecutivament fins a finalitzar el curs. 

: a partir del mes de maig el temps del migdia es  dividirà en dos , 

per tant l’horari  del servei de menjador serà el següent: 

PRIMER TORN (de 13h a 14h): dinaran els alumnes dels cursos de cicle infa

(P3,P4 i P5), els de PRIMER i els alumnes d’anglès (el dia que els toca).

SEGON TORN (de 13:50h a 14:55h): dinaran els alumnes de SEGON a SISÈ.

Fulls d’incidències del menjador:  aquest document l’utilitzaran 

menjador i el farem arribar a les famílies a través del mestre del seu fill quan es cregui 

oportú. Aquest full s’utilitzarà per comunicar als pares o tutors legals 

que pensem que poden ser d’interès per la família, per exemple, si un dia determinat no ha 

menjat gens, s’ha fet mal, s’ha queixat de mal de panxa, s’ha discutit amb algun company, 

Aquest full a partir de primer haurà de retornar signat per el pare, mare o tutor legal.

Aprofitem aquesta carta també per adjuntar-vos un document que ens heu de signar els pares, 

mares o tutors legals d’aquells nens que pateixen alguna al·lèrgia o intolerància.

amb aquest full s’ha de adjuntar un informe mèdic actualitzat (els que ja l’heu dut aquest curs no fa 

si que ompliu la fitxa).  

Qualsevol dubte que tingueu sobre el servei de menjador o podeu comunicar 
menjador.escolaaltasegarra@gmail.com o trucant a l’escola de 10,30 h a 12,30 h
coordinadora de menjador (Alba Ruana) us atendrà. 

L’equip de monitores de 

 

 

Calaf, 29 de març de 2017 

us volem comunicar a través d’aquesta carta 

tercer trimestre a l’estona del migdia de l’Escola. 

s’han consensuat conjuntament amb la Comissió de Menjador amb l’objectiu de 

del servei: 

: a partir d’aquest trimestre el menú serà 

trimestral, aquest menú, que us adjuntem, consta de quatre setmanes que aniran rotant, 

li correspon el menú de la PRIMERA 

el temps del migdia es  dividirà en dos , 

dinaran els alumnes dels cursos de cicle infantil 

(P3,P4 i P5), els de PRIMER i els alumnes d’anglès (el dia que els toca). 

dinaran els alumnes de SEGON a SISÈ. 

aquest document l’utilitzaran les monitores del 

menjador i el farem arribar a les famílies a través del mestre del seu fill quan es cregui 

legals aspectes rellevants 

exemple, si un dia determinat no ha 

menjat gens, s’ha fet mal, s’ha queixat de mal de panxa, s’ha discutit amb algun company, 

mare o tutor legal. 

vos un document que ens heu de signar els pares, 

al·lèrgia o intolerància. Conjuntament 

ue ja l’heu dut aquest curs no fa 

o podeu comunicar enviant un mail a 

o trucant a l’escola de 10,30 h a 12,30 h on la 

L’equip de monitores de menjador. 


