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MENJADOR ESCOLAR -Curs 2017-18 
 
Benvolgudes famílies, 
 

Comença un nou curs i ens adrecem a vosaltres per donar-vos la 
benvinguda i presentar-vos alguns aspectes bàsics del funcionament del 

menjador de l’escola. 
 
Des de l’AMPA seguim treballant per millorar el servei de menjador i vetllem 

per tal que els productes siguin el més saludables possibles, utilitzant 
productes de proximitat, de temporada, i en la mesura del possible amb el 

certificat oficial ecològic. Són els nostres objectius donar als nostres fills la 
millor alimentació possible i fer del temps de migdia un espai 
d’aprenentatge i creixement, de la mà de l’empresa Cuina i Lleure Pam i Pipa 

S,L . que ens ofereix el servei de cuina i monitoratge. 

 

Informacions bàsiques de la Normativa de menjador: 
 
Cada matí de 9 a 11 hores la coordinadora de menjador, Míriam Palacios, 

atendrà a les famílies a la consergeria de l’escola. 
 

L’horari de menjador és de 12:30 a 15:00 hores per a Educació Infantil i de 

13:00 a 15:00 hores per a Primària. 

 

El preu de menjador, per al curs 2017-18, és de 122 € mensuals per 

alumne. Aquesta quota inclou les despeses de tot el curs des del mes de 

setembre fins el mes de juny. El Consell Escolar de l’escola aprova repartir 

les despeses totals del curs en nou quotes, (de setembre a maig), si es 

contracta aquest servei des del primer dia fins al darrer dia del curs. Si 
l’alumne s’incorpora un cop iniciat el curs haurà d’ abonar l’import de 122 € 

al mes de juny. 
 
La quota inclou les despeses bancàries pel gir del rebut, per aquest motiu és 

imprescindible tenir el rebut domiciliat per poder fer ús del servei de 

menjador. 
 
Els rebuts es passaran al cobrament entre l’1 i el 5 de cada mes, de setembre 

a maig. Els rebuts retornats s’incrementaran en 2€ per les despeses 
bancàries i de gestió. 

 
Els impagats es donaran automàticament de baixa del servei de menjador el 

dia 30 del mes no abonat. Aquests no podran fer ús d’aquest servei fins que 
no sigui liquidada la totalitat del deute. 
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Es poden comprar TIQUETS ESPORÀDICS. Per adquirir-los caldrà fer l’ ingrés 

al compte de l’AMPA: núm. 2100 1027 43 0200006276 de la Caixa. El preu de 

cada tiquet és de 7,20€. Presentant el resguard del banc podreu recollir els 

tiquets, a consergeria, de 9-11 hores. Cada cop que l’alumne vulgui fer ús 

del menjador haurà de lliurar un d’aquests tiquets a la coordinadora abans 
de les 09:30. És imprescindible que al realitzar la compra dels tiquets feu 
constar el nom del vostre fill/a. Les famílies que facin ús del servei esporàdic 
han d’omplir el full d’inscripció a menjador. Trobareu aquest full a consergeria. 
 

 
 

Els nens que necessitin dinar de règim de forma esporàdica ho han de 

notificar diàriament, sempre abans de les 9:30 hores, a la Coordinadora de 
menjador, i al mestre de l’infant, indicant de quin tipus de dieta es tracta. 
Quan es tracti de casos de règim de llarga durada caldrà presentar un 
certificat mèdic. 

 
A partir de cinc dies consecutius d’absència per malaltia, es retornarà l’import 

corresponent al menjar. Els diners tan sols es retornaran si la família ha fet 

previ avís de no assistència. 
 

D’acord amb les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), 
si un alumne no respecta les normes de convivència podrà ser sancionat per 

la Comissió de Temps de Migdia i si cal no podrà fer ús d’aquest servei.  
 
Podreu trobar la Normativa de menjador complerta al web de l’AMPA 

www.ampafontdenfargas.cat/menjador, on també mensualment hi trobareu 
els menús i d’altres informacions que esperem siguin del vostre interès, com 
tallers i xerrades entorn el món de l’alimentació saludable. 

 

Posem a la vostra disposició el correu menjarsafontfargas@gmail.com i la 
bústia de l’AMPA per adreçar a la Comissió de Temps de Migdia els vostres 
suggeriments i també si voleu col·laborar amb nosaltres, sereu molt 
benvinguts!. 

 
Us desitgem un bon començament de curs! 
 

Barcelona, 13 de setembre de 2017 
 
 
 
L’AMPA de l’Escola Font d’en Fargas 
 
 
 
 


