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SERVEI MENJADOR ESCOLA MIQUEL MARTI I POL 

 

CURS 2020/2021 
                         

 

Benvolgudes famílies de l’escola Miquel Marti i Pol, 

 

Tot l’equip de “El menú del Petit”, us vol donar la benvinguda a aquest nou curs. Després d’aquests 

mesos, tenim moltes ganes de retrobar-nos amb els/les  vostres fills/es. Iniciem  un curs excepcional 

amb molta il·lusió i amb la convicció que treballarem per continuar fent de l’espai de menjador un entorn 

agradable, divertit i, sobretot, educatiu. 

 

 

BENVINGUTS i BENVINGUDES AL NOU CURS! 

 

El menjador funcionarà seguint les instruccions que estableix el PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-

2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA. 
 

  

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR 
 

El servei de menjador s’obre el dia 14 de setembre de 12’20h a 15’10h pels infants de P4 i P5 i 

d’educació primària. Per l’alumnat de P3 s’obrirà el dia 17 de setembre. 
 

Per fer la inscripció al servei de menjador ús del menjador haureu d’accedir a la pàgina web 

www.elmenudelpetit.es  
    

     
   

Els dies que els/les vostres fills/es no facin ús del servei s’haurà de comunicar abans de les 10h del 

mateix dia la coordinadora a través de trucada o whatsapp (indicant el nom, cognoms, i curs del nen/a). 

Per poder abonar l’import total del menú a la quota del mes següent. 
 

BAIXA DEL SERVEI: Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 25 de cada mes, a través de la 

inscripció on line. És a dir, haureu d’entrar amb el vostre usuari i contrasenya a les inscripcions i indicar 

la BAIXA del servei (si a més a més aviseu a la coordinadora, millor). 
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Aquest curs l’atenció directa i presencial amb les famílies es substituirà pels següents canals de 

comunicació:  

 

▪ Podeu contactar amb Marga Litrán, coordinadora, de dilluns a divendres de 9h a 10h.  

Telèfon 608.251.187 
 

▪ WhatsApp: de dilluns a divendres de 9 a 10h.  

Indicant el NOM, COGNOMS, CURS del/ de la nen/a. 

 

▪ Correu electrònic: teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic 

menjadormartiipol@elmenudelpetit.es Per aquesta via no informeu de dietes, tiquets... o 

qualsevol tema que s’hagi de tenir en compte pel mateix dia.  

 

▪ Cita prèvia: Si un cop esgotats tots els altres canals de comunicació necessiteu parlar qualsevol 

aspecte amb la coordinadora de menjador, ho podreu fer concretant cita prèvia i assistint a 

l’escola respectant totes les normes de seguretat (només un familiar per nen/a, ús obligatori de 

la mascareta i rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada de l’escola). 

 

 L’horari per avisar de dietes, tiquets esporàdics o altres comunicacions és de 9 a 10h. 

 

SERVEI ACOLLIDA MATINAL 

 

L’horari d’acollida matinal serà de 8:00h a 9:00h a l’espai de menjador. Només podrà acompanyar un 

adult per nen/a fins a l’entrada (porta lateral Av. Jocs Olímpics). Les famílies hauran d’esperar fóra 

sempre mantenint les distàncies. 

 

Els/les nens/es estaran aqrupat mantenint “els grups bombolla” d’aula i hauran de venir esmorzats de 

casa.  

 

 

FUNCIONAMENT DEL MENJADOR:  

 

P3: S’ha habilitat un espai de menjador específic per als nens/es a la mateixa planta on tenen les seves 

aules de referència. A l’acabar de dinar fan una petita migdiada/descans abans de començar la jornada 

de la tarda. Aquesta es farà en un espai específic amb el grup estable. 

 

P4, P5 i Educació Primària: dinaran a l’espai de menjador sempre amb els seus grups estables. 

 

✓ PROGRAMA DE MENÚS: Els menús seran exposats cada mes al taulell d’anuncis de l’escola.  

Els menús i el programa d’activitats estaran penjats a la nostra web.  

 

✓ ACTIVITATS: Es programaran activitats pel temps d’esbarjo a la franja del migdia menjador. Es 

desenvoluparan preferiblement a l’aire lliure i amb ocupació diferenciada dels espais. 
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✓ El servei de menjador està subjecte al reglament del centre pel que fa a situacions excepcionals 

o d’indisciplina.  

 

✓ BEQUES DEL MENJADOR: en el cas que el servei del menjador del/de la vostre/a fill/a estigui 

becat pel Consell Comarcal o de l’Ajuntament, només es pagarà l’import corresponent a la part no 

becada, sempre i quan es disposi de la corresponent adjudicació de l’ajut.  

 

✓ MEDICINES I DIETES ESPECIALS: Només s’administraran medicines i/o dietes especials amb 

preinscripció mèdica i l’autorització signada.  

 

✓ AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: en aquest cas heu d’aportar informe mèdic on 

s’especifiqui els aliments que no pot menjar i emplenar una fitxa individual que us proporcionarà 

la coordinadora. 

 

✓ ESPAI WEB: Podeu consultar a la nostra web www.elmenudelpetit.es el menú, la programació 

d’activitats de cada mes i d’altres documents necessaris pel menjador (codi de barres per 

comprar tiquets, autorització dels medicaments, etc). Podreu veure fotos i conèixer les persones  

que acompanyen als infants durant el temps de menjador.  

 

✓ RECOLLIDA DEL MENJADOR: la recollida d’un/a nen/a dins l’espai del menjador es realitzarà amb 

autorització del pare/mare/tutor/a. És convenient avisar a la coordinadora prèviament. 

 
✓ QUÈ CAL PORTAR? 

 

Els nens/es de P3 han de portar una BOSSA de roba (diferent a la de la classe) amb un pitet o 

una bata i un llençol de sota (tot marcat amb el nom, amb el nom MOLT GRAN!!!).  

També cal posar una altra bossa a dins per ficar el llençol i que no estigui en contacte amb la 

bata o el pitet. La BOSSA amb la bata i el llençol es retornarà a les famílies cada divendres 

perquè es pugui rentar i caldrà retornar-la els dilluns. El pitet es retornarà cada dia.   
 

Els/les nens/es de P4 i P5 han de portar cada dilluns una BOSSA de roba (diferent a la de la 

classe) amb una bata. La BOSSA es retornarà a les famílies cada divendres perquè es pugui 

rentar i caldrà retornar-la dilluns.  

 

 
✓ PREUS MENJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARI PREU  
 

FIXE( 3,4 o 5 dies) 6,20€ 
 

ESPORÀDIC 

(tiquets) 
6,80€ 
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✓ PREUS ACOLLIDA 

 

USUARI PREU 

FIXE( 3, 4 o 5 dies) 37€ 

FIXE 1/2 HORA 22€ 

ESPORÀDIC 1 HORA 3,50€ 

ESPORÀDIC 1/2 

HORA 
2.50€ 

 

            *15% de descompte a les famílies amb 3 o més fills fixes que facin ús del servei de menjador. 

 

 
✓ FORMA DE PAGAMENT 

 

Usuaris Fixes (3,4 o 5 dies a la setmana)  

 

Els usuaris que es quedin a dinar 3, 4 ó 5 dies a la setmana tindran el pagament domiciliat. 
 

Els mesos de setembre i de juny es cobraran a finals de mes. 

 

Durant tot el curs, es realitzarà el cobrament entre els dies 5 i 10 del mes, fent un càlcul dels dies 

lectius del mes i abonant  possibles incidències del mes anterior. 

 

Usuaris Esporàdics:( 1 ó 2 dies a la setmana) 

 

     Les famílies que necessitin esporàdicament el servei de menjador hauran de comprar tiquets. 

Els tiquets es paguen al caixer automàtic de La Caixa mitjançant un codi de barres que trobareu 

a la pàgina web www.elmenudelpetit.es – racó de les escoles – escoles educació infantil i 

primària- Escola Miquel Marti i Pol Contrasenya: elmenudepetit2003.  Els tiquets es compren de 

cinc en cinc. 
 

El resguard de pagament, el podeu enviar per whatsapp (foto) o per correu electrònic. Sobretot, és 

molt important que indiqueu NOM, COGNOMS, ESCOLA I CURS del nen/a. La coordinadora, un cop 

rebi el comprovant de pagament, portarà un control dels dies utilitzats. NO ES PROPORCIONARAN 

ELS TIQUETS A LES FAMÍLIES. Aquest curs els tiquets seran d’ús exclusiu per a cada nen o nena. 

Els podreu fer servir durant tot el curs. No caduquen. A final de curs es podran abonar els tiquets 

que no s’hagin fet servir.  
 

És MOLT IMPORTANT que usuaris esporàdics ens comuniqueu l’assistència al menjador amb la major 

antelació possible, ja que necessitem conèixer el nombre d’alumnes que dinaran cada dia a l’escola 

per poder així organitzar-nos i complir amb totes les mesures de seguretat i higiene que ens marca 

la situació actual.  
 

Per tant, tots aquells ESPORÀDICS FIXES (és a dir, aquells que es queden 1 o 2 dies a la setmana 

(totes les setmanes) o aquells que es queden la meitat del mes o setmanes soltes) necessitem que 

ens ho comuniqueu el mes anterior. 
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També, tots aquells que es queden perquè les famílies teniu cites programades amb antelació, és 

necessari que ens ho pugueu comunicar el mes anterior. 

Igualment, es continuaran rebent tots aquells tiquets que ens arribin per situacions excepcionals o 

d’última hora que la família pugui tenir, sempre avisant-nos fins les 10h del mateix dia. 

 

✓ D’aquesta manera, ens podreu facilitar molt més la nostra feina per tal poder garantir 

totes les mesures necessàries. L’equip de menjador seguirà estrictament tot el PROTOCOL DE 

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 del centre.  

 

 

 

Telèfon menjador: 608.251.187 

menjadormiquelmartiipol@elmenudelpetit.es 

Coordinadora: Marga Litrán 
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