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Mòbil de contacte: 686944249 en horari menjador (deixeu Whatsapp) 
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INFORMACIÓ: 
 

• L’horari de funcionament del menjador és de: 12.30h a 15 h. 
 

• L’hora extraescolar de permanència al matí és de: 7.45h a 9h. 
 

• Els menús s’elaboren totalment a la nostra cuina. 
 

• Les famílies de P3 haureu de portar 3 fotografies del/la nen/a. 
 

• Els nens/es de P3 hauran de portar un pitet amb goma elàstica, roba de recanvi, 
un llençol especial per hamaca mides 129 per 55 cm i una manta. Tot ha d’estar 
marcat amb el nom i cognom del nen/a en un lloc visible i gran. 
 

• El pitet i el llençol l’hauran de deixar el dilluns a les 9h dins el 
menjador  i el retornarem el divendres a la classe. 

 

• Els nens i nenes de P3 poden fer la migdiada o descansar durant l’estona de després de 
dinar i abans de tornar a classe. 
 

• Si és imprescindible que donem medicines, haureu de portar una recepta o informe 
             del metge i una autorització signada per a l’administració d’aquestes. 
 

• Els alumnes de P4 hauran de portar un pitet. 
 

• Les variacions en els menús han de ser per un motiu justificat i amb informe mèdic. 
 

• Si el nen/na ha de sortir per algun motiu del centre durant l’horari de menjador us agrairem 
que ens ho comuniqueu per escrit; igualment si l’ha de recollir una persona que no 
sigui qui habitualment ho fa. 
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