Benvolgudes famílies,
Desitgem que estigueu tots bé i que hàgiu gaudit d'unes bones vacances. Estem
a punt de començar u nou curs i us volem fer arribar tota la informació necessària
del menjador.
L'Escola i l'AMIPA juntament amb nosaltres fa dies que estem en marxa i tenim
ganes de retrobar-vos amb la màxima normalitat possible i amb totes les mesures
de seguretat per poder garantir un bon inici de curs
Tot el nostre equip ha fet una formació específica de la SARS COVI-2, i estan
dotats de tot el material necessari tal com marquen els protocols adients.
Enguany, no obstant això, i donada l'excepcionalitat del moment ens veiem
obligats a organitzar l'estona del migdia de manera diferent a l'habitual.
L'objectiu de tots aquests canvis tenen la finalitat de garantir les màximes
mesures de seguretat d'els nostres infants.

Atenció a les famílies:
Per protocol aquest any no podrem atendre a les famílies tal com es feia fins ara.
Per tant, les formes de comunicació seran les següents:
• WHATSAPP: Organització del menjador (dubtes) en l'horari de 9:30 a
10:30 al número 686841819 Sílvia Corbella i al mail:
mfmenjadors@gmail.com.
• Horari de 8:30 a 9:30 Confirmació d'assistència dels esporàdics: Podreu
comprar els tiquets per TPV virtual en un enllaç que trobareu des de
http://menjadorsmf.es/. La monitora lliurarà al nen el pack dels tiquets un
cop rebut la confirmació del pagament.
• Administració: en horari de 7:30 a 15:00 h Emília Àvalos.

Preguem que respectin l'horari d'atenció a les famílies per poder afavorir la nostra
feina i poder donar-vos el millor servei possible

Confirmació d'assistència al menjador al mail mfmenjadors@gmail.com indicant:
Serveis a Menjadors Col·lectius MF,S.C.P C/ Artesans, 82 nau 1 43800 Valls CIF J-43582154

Tel. 977 600 986 www.menjadorsmf.es/ mfmenjadors@gmail.com

Escola Dr. Alberich i Casas, nom i cognoms de l'Infant i el curs( així com els dies
d'assistència) Abans del dia 11/09/2020.
En cas d'al·lèrgia és IMPRESCINDIBLE PORTAR L'INFORME MÈDIC.

MENJADOR
El preu del curs 2020/21 que marca el departament d'educació mitjançant el
Decret 160/1996 de 14 de maig serà de:



Fixos la quantitat de 6.33 euros/alumne/dia,IVA inclòs.
Esporàdics la quantitat de 6.96 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

ACOLLIDA
Acollida Matinal: 7:30 a 8:30 amb esmorzar:



Preu socis 35 €.
Preu no socis 40 €.

Acollida exprés: 8:15 a 8:30 sense esmorzars: Preu 15 €. (depenent de la
quantitat d'alumnes apuntats).
Esporàdics: Preu 3,50 €/dia
Les famílies hauran d'esperar fins que la monitora encarregada prengui la
temperatura a l' infant. En cap cas podran els pares entrar dintre de l'escola.
No podran portar menjar de fora.
Acollida tarda amb berenar: de 16:30 a 17:30.
 5 Dies x SETMANA: 50 €
 4 Dies x SETMANA: 41 €
 3 Dies x SETMANA: 32 €
 2 Dies x SETMANA: 23 €
 1 Dia x SETMANA: 15 €

Serveis a Menjadors Col·lectius MF,S.C.P C/ Artesans, 82 nau 1 43800 Valls CIF J-43582154

Tel. 977 600 986 www.menjadorsmf.es/ mfmenjadors@gmail.com

NOTA:
Exceptuant P3, P4 i P5, els infants hauran de portar mascareta, porta-mascareta
i cantimplora d'aigua.

Els infants de P3 hauran de portar dos llençols.
• Enguany, no donarem els informes diaris, però qualsevol informació que la
monitora cregui oportuna comunicar-vos, ens posarem en contacte via telefònica.
• Segons les recomanacions del Departament de Salut, no caldrà portar bata,
tovalló ni raspall de dents.
Agraïm molt sincerament la vostra col·laboració i comprensió davant de la
situació que tothom estem patint.

Ben cordialment
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