
MATERIAL NECESSARI: 

 

- Pitet AMB GOMA i EL NOM GRAN. 
- Muda complerta (mitjons, roba interior, samarreta i pantalons o 

faldilla).TOT MARCAT. 
- Llençolet: el proporciona el menjador. Cada llençolet porta un distintiu 

(una imatge d’un animal), així cada infant el coneixerà.  
- Cada divendres us arribarà pitet i llençolet per poder-lo rentar i tornar-

ho el següent dia de menjador. 
- Les SABATES, fàcils de posar i treure (velcro) i MARCADES AMB EL 

NOM. 
- Un PAQUET DE TOVALLOLETES HUMIDES. 
- Una CAIXA MOCADORS DE PAPER. 

 

FUNCIONAMENT  P3  
Informes:  Diari setembre i octubre 

  Mensual resta de curs 

 

12.20h   Passem llista a l’aula 
12.30h.  Dinar  
13.30h   Hàbits Higiènics 
13´35h   Descans 
14’30h    es desperta als alumnes amb música, hàbits higiènics. 
14’35h  fan una petita activitat per activar-los 
14’50     posada de sabates i anada cap a l’aula. 
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Telèfon del menjador: 660.320.452 (Desi i Ester)  
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Setembre 2018 

Benvolgudes famílies: 

En nom de tot l’equip de Campos Estela, volem donar-vos la benvinguda al 
servei de menjador de l’escola. 

Des de 1968 oferim serveis d’àpats i lleure per a escoles mitjançant la 
continuïtat del projecte educatiu del centre i unes pautes alimentàries basades 
en una dieta equilibrada, divertida i segura. 

Ens sentim molt agraïts i il·lusionats de poder participar en l’educació dels 
vostres fills al llarg del proper curs. 

Gràcies per la vostra confiança... i bon profit! 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

Horaris: 
L’horari habitual de menjador durant el curs escolar serà de 12.30h a 15.00h. 
L’horari dels dies de jornada intensiva serà de 13.00h a 15.30h. 
L’horari d’atenció a les famílies serà de 09:00h a 09:30h. 

Ús servei menjador: 
No es pot fer ús del menjador amb pendent de pagament de cursos o mesos 
anteriors. 
Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa 
de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i 
notificació prèvia. 
Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per 
a tots els alumnes. Aquest informe serà entregat trimestralment, a excepció de 
P3 que serà setembre i octubre diari i a partir de novembre mensual.  

Us demanem que adeqüeu l’horari d’administració de medicaments fora d’hores 
de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb coordinació i 
porteu-li la prescripció del metge. 
Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat 
mèdic actualitzat a coordinació. 
Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de 
menjador.  En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador 
amb un mínim de 2 dies d’antelació. 

 
Serveis i preus: 

 Preu fix: 6,00€ ( mínim 3 dies a la setmana, sempre els mateixos dies). 

 Preu esporàdic: 6,60€ (amb avís el dia que es queda). 

Els usuaris fixos que no assisteixin al menjador han d’avisar abans de les 10h per 
gaudir del descompte de 2,50€ (absència tram 1) per dia.  En absències 
superiors a 4 dies seguits, es retornarà el total del menú (absència tram 2) 6,00€ 
per dia. 
Als alumnes inscrits com a becats, no se’ls aplicarà la beca fins que no rebem la 
confirmació de la mateixa per part de l’escola. 
En cas que s’anul·li una excursió per mal temps, els usuaris de menjador que 
portin el menjar de casa seva, se’ls hi cobrarà la part del monitoratge. 
Per causes alienes a l’empresa (vaga general, de mestres, de monitors, o 
climatològiques, nevades etc.) es descomptarà el dia com una falta 
avisada.(tram 1) 

Domiciliació de rebuts: 
Es domiciliarà una única quota per a tots els serveis contractats. Les quotes 
inclouran els menús entre el dia 26 del mes anterior i el dia 25 del mes en curs i 
es domiciliaran entre els  dies 30 i 5. 

En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una 
transferència bancària. Un cop fet, s’haurà de portar el comprovant bancari a 
coordinació del menjador.  
Cada rebut retornat es penalitzarà amb 4,00€, en concepte de despeses de 
gestió de la devolució. 

 


