
Per comunicar qualsevol incidència sobre el vostre
fill/a, contacteu amb el coordinadora. Caldrà
d’informar-la de l’ús de medicaments, adaptacions
de menú, gestió de quotes, sortides fora de l’horari
habitual, etc.

Les faltes al menjador s’han de comunicar abans de
les 10 h. del mateix dia.

Les variacions diàries del menú no es podran
realitzar un cop passades les 10 h. del mati.

Les adaptacions del menú per al·lèrgies o
intoleràncies s’hauran de justificar amb un informe
mèdic.

Només es subministraran medicaments si s’ha
entregat el corresponent informe mèdic i
l'autorització signada per la família.

Les famílies que tinguin pendent d’assignació de
beca hauran d’abonar les quotes fins que se’ls
comuniqui l’import de l’ajut menjador aprovat per
l'òrgan competent.

En cas que sigui amb caràcter retroactiu es
regularitzarà la quota.

La informació de les beques pel curs 2021/22 sortiran
durant el període de preinscripció del 15 al 22 de març.

La baixa del servei de menjador s’haurà de
comunicar amb un mínim de quinze dies
d’antelació abans de la següent data de
cobrament.

El fet de no estar al corrent del pagament (màxim
un rebut), serà causa de baixa del servei.

L’alumnat que incompleixi les normes de
convivència del menjador (actituds violentes,
faltes de respecte continuades a l’equip de
monitors o qualsevol altre actitud) serà baixa del
servei sense dret al retorn de l’import de la quota.

BAIXES I NORMATIVA

ESCOLA 

PUIG I GAIRALT

MENJADOR
CURS ESCOLAR 2021 - 2022

Modalitat fixa (mínim 3 dies)

Modalitat esporàdica

Els rebuts es giraran pel banc el dia 10 de cada

mes (mes anticipat).

El rebut retornat tindrà un recàrrec de 6€.

Per a qualsevol consulta referent al pagament

podeu escriure a:

gestio.economica@alimentart.com

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

AJUTS I BEQUES

INCIDÈNCIES I FALTES Al  MENJADOR



Disposem de cuina pròpia amb menjar casolà.

Seguim totes les recomanacions nutricionals dels 
organismes oficials.

Fomentem el consum d’aliments vegetals, ecològics i 
de proximitat.

Disposem de dietes adaptades i menús 
personalitzats sota prescripció mèdica.

Treballem a partir de 3 eixos: alimentació sana i
saludable, autonomia i adquisició d’hàbits i
convivència al pati escolar.

Un dels nostres projectes en l’ eix d’alimentació
sana i saludable és el projecte “tastets”, on cada
mes es fa un tast de diferents aliments cuinats de
diverses maneres.

El servei de dinar: 12.30 h a 14.30h.

Primer torn: 12:30h- 13:30H

Infantil- Servei a taula

1r cicle de primària - línia d’autoservei. 

Segon torn: 13:30h -14:30

Segon cicle de primària i ESO -línia d’autoservei.

Cada mes l’equip de monitors elabora una
programació diferent d’activitats i dinàmiques
adaptades a cada curs.

COMUNICACIÓ 
Informe 3 anys – Diàriament 
Informe 4 i 5 anys - Trimestral 
Informe Primària  - Trimestral

LA NOSTRA CUINA

Som una empresa catalana amb més de 40 anys
d’experiència en el sector de l'alimentació, formem part
del Grup Mediterrània.

Des d’Alimentart us donem la benvinguda a totes les
famílies en aquest nou curs 2021-22.

Esperem compartir moments inoblidables durant el
temps que passarem junts/es.

DIES DE PLUJA

Els dies de pluja, els alumnes utilitzaran els
porxos i les aules per realitzar activitats
com ara jocs de taula, dibuixos,
manualitats, sessions de lectura, xerrades
participatives d’educació en convivència...

Disposem de diversos recursos i materials
per a les diferents activitats i dinàmiques.
Entre els nostres projectes treballem els
esports amb valors, l’alimentació, l’educació
emocional...

MATERIALS EDUCATIUS

PROJECTE EDUCATIU

LES ACTIVITATS 
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