
 
 
CURS 2019-2020 
PREUS MENJADOR 
 
 
 
 
 
 
 
*15% de descompte a les famílies  que 3 o més dels seus fills/es facin ús del 
menjador. 
PREUS ACOLLIDA MATINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE PAGAMENT 
Fixes (3,4 o 5 dies a la setmana) 
Als usuaris que es quedin a dinar 3, 4 ó 5 dies a la setmana, se’ls passarà un rebut pel 
banc. 
Els mesos de setembre i de juny com a excepció, es cobraran a finals de mes. 
Els altres mesos, el rebut es passarà a l’inici del mes (del 5 al 10 de cada mes) fent un 
càlcul dels dies lectius del mes i abonant les possibles incidències del mes anterior. 
Esporàdics: 
Les famílies que vulguin fer ús del menjador de forma esporàdica ho hauran de fer a 
través de tiquets. 
Els tiquets es paguen al caixer automàtic de La Caixa mitjançant un codi de barres 
que us facilitarà la coordinadora. Els tiquets van de cinc en cinc. 
Amb el resguard de pagament, la coordinadora us els bescanviarà per tiquets, que 
podreu fer servir durant tot el curs. No caduquen. A final de curs es podran 
retornar els tiquets que no s’hagin fet servir. 
 

 
 

1. El servei de menjador  s’iniciarà el dia 12 de setembre de 12’30h. a 15h. per els 
infants d’educació infantil i de primària. Els alumnes de P3 iniciaran el menjador el dia 
17 de setembre. 
2. Per fer ús del menjador i/o acollida matinal, haureu de fer una inscripció a través 
de la pàgina web www.elmenudelpetit.es . A la pàgina principal haureu de clicar al botó 
INSCRIPCIONS 2019-2020. (A partir del 22 de juliol). 
La data màxima per fer l’inscripció i per l’entrega de l’autorització d’imatge i del 
document Sepa serà el 22 de setembre (només per les noves famílies o les famílies 
que canviïn les dades bancàreas). 
ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA LA INSCRIPCIÓ PER PODER FER ÚS DE 
QUALSEVOL DELS NOSTRES SERVEIS (Menjador i/o acollida matinal). 
3. L’horari per avisar de dietes, entrega de tiquets esporàdics o altres comunicacions 
es de 9 a 10 h. 
4. Les faltes d’assistència del menjador s’han de comunicar fins les 10h. de forma 
justificada a la coordinadora a través de trucada, mns o whatssap. Si han estat 
comunicades dintre del termini , s’abonaran els 6.10 €  a les famílies.  
5. Els menús seran exposats cada mes al taulell d’anuncis de l’escola.  
No es distribuirà una còpia pels usuaris, sinó que els menús i el programa d’activitats 
estaran penjats a la nostra web www.elmenudelpetit.es – racó de les escoles – 
escoles educació infantil i primària- Escola Miquel Martí i Pol. Contrasenya: 
elmenudepetit2003. Podeu consultar el menú, la programació d’activitats de cada mes 
i d’altres documents necessaris pel menjador. Podeu veure fotos i conèixer les cares 
de les persones que estem amb els infants a la estona del migdia. 
6. Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 de cada mes i signar 
el full de baixa que també podreu trobar a la nostra pàgina web.  
7. Aquells usuaris que tinguin el servei becat per part del consell Comarcal o de 
l’Ajuntament o ambdós, només pagaran l’import corresponent a la part no becada, 
sempre i quan es disposi de la corresponent adjudicació de l’ajut. 
8. Només s’administraran medicines i/o dietes especials amb justificació d’un 
metge o especialista, previ avis a la direcció de l’escola. 
9. El servei de menjador està subjecte al reglament del centre pel que fa a 
situacions excepcionals o d’indisciplina. Per qualsevol dubte o consulta sobre el 
funcionament del menjador poden adreçar-se a la coordinadora. 
10. Els nens/es de P3 han de portar una bosseta de roba  amb colònia (opcional), una 
bata o pitet i un llençol (tot marcat amb el nom). El pitet o bata es retornarà el 
divendres de cada setmana, el llençol es retornarà cada quinze dies o si ha passat  
alguna incidència i la colònia es retornarà al finalitzar el curs. 
Els nens/es de P4 i P5 només han de portar una bata (marcada amb el nom). 
11. Durant el mes de setembre els nens/es de P3 estaran sols al menjador fins les 
13h. perquè l’adaptació sigui més agradable.  Cada dia es comunicarà a les famílies com 
ha anat el dia a través d’una agenda del menjador. Aquesta agenda es important que 
cada dia sigui d’anada i tornada dins de la bosseta de classe del nen/a.   
12. Els informes de menjador a Educació infantil seran quadrimestrals i a Educació 
primària seran trimestrals. Aquests aniran juntament amb els informes de l’escola. 

 PREU  

FIXE( 3, 4 ó 5 dies) 6.10€ 

ESPORÀDIC 
(tiquets) 

6.70€ 

 PREU  
FIXE( 3,4 o 5dies)  

1 HORA 
35€ 

FIXE (1/2 HORA) 20€ 
ESPORÀDIC  1 HORA 3,50€ 
ESPORÀDIC ½ HORA 2 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
INFORMACIÓ DEL SERVEI 

DE MENJADOR  
 

ESCOLA MIQUEL  
MARTI I POL 

 
CURS 2019-2020 

 

 
 

EL MENÚ DEL PETIT, S.L.L. C/ Canonge Dr. Auguet, 14. VILADECANS- 08840-                     
Tel: 93.637.78.50/Fax: 93.659.32.62. info@elmenudelpetit.es 

Horari d´atenció a les famílies: 
 

De dilluns a divendres  
de 9 a 10 hores  

Telèfon menjador:  
608.25.11.87  

Coordinadora: Marga Litrán  
 


