
 
INFORMACIÓ SOBRE MENJADOR CURS 2020-21 

  

                                             

   SERVEI DE MENJADOR   

 Preu del tiquet 6,33€ 

 

 Venda únicament online, no es vendran tiquets en paper. 

 Enllaç compra de tiquets:  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xVRC8C7gBLE 

 

 Tiquets antics: les famílies que tinguin comprats tiquets en paper del curs passat el podran 

aprofitar fins al 31 d’octubre després d’aquest període ja no seran vàlids i tot es farà online. 

Aquests tiquets en paper es deixaran a la bústia del menjador. Pels tiquets  de l’any passat 

comprats online també es podran aprofitar però caldrà comunicar-ho perquè necessiten 

comprovar-ho telemàticament. 

 

 Cancel·lació: Per cancel·lar un tiquet s’haurà de fer online abans de les 9h del matí, si no es perdrà 

 

 Beques:     

o Els sol·licitants de beca han d’escriure al mail ampa1839@hotmail.com indicant nom i 

cognoms complerts del nen o nena, així com el curs, per conèixer la resolució.  Els becats 

hauran de facilitar el número de compte a Gumen i se’ls farà domiciliació 

 

o DILLUNS 14 de setembre de  de 9 a 10.45h   heu de trucar  al telèfon 620 535 238 per 

activar la beca. Després d’aquest horari NO S’ATENDRAN trucades. 

 

o Beques del 70%: les famílies tenen l’opció de deixar els infants 3 dies per setmana. Si els 

volen deixar cada dia, hauran pagar la part proporcional (1’90€ per dinar) i parlar amb la 

Montse, l’encarregada del menjador.  

 

o Infants becats d’aquest any amb tiquets comprats de l’any passat: si algun infant ha 

rebut beca i té tiquets comprats del curs passat els pot vendre directament a altres 

famílies al preu que el van comprar. Aquests tiquets no es podran tornar a GUMEN. 

 

 En cas de confinament del grup aquells que tinguin beca hauran de recollir l’àpat diari a l’escola. 

Els qui hagin comprat tiquet han d’anular-lo abans de les 9h. Del primer dia del confinament. 
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 Material necessari pel menjador: Els infants han de portar: 

o Primària: mascareta i bosseta de tela marcada amb el nom amb mascareta de recanvi. 

No es podran rentar dents. No bata. 

o Infantil: bosseta de tela marcada amb el nom amb un pitet que es retornarà a casa i 

s’haurà de canviar diàriament. No es podran rentar les dents. No bata. No llençols 

 

 Mesures d’higiene:  

o Els infants  es rentaran les mans amb aigua i sabó abans i després de dinar. Quan se’ls 

acompanyi a la seva aula hauran de rentar-se amb gel hidroalcohòlic abans de poder 

tocar el seu pupitre. 

o Els petits aniran a relaxar-se a la seva aula  

o Es mantindrà una distancia de seguretat d’un mínim de 1,5m tant al menjador com al 

pati de nens que no pertanyin al mateix grup bombolla. 

 

 

 

CONTACTE AMPA FONT ROSELLA 

  Per mail: ampa1839@hotmail.com 

  Per Whatsapp en horari escolar: 623 008 746 (a partir del 20 de setembre 2020) 

  Personalment al local amb cita prèvia  

 WEB: https://sites.google.com/site/2013ampa 

Fer-se soci de L’AMPA FONT ROSELLA: Quota anual per família:  25 €/any 

Transferència bancària  o ingrès al compte de l'AMPA Font Rosella  

BANC SABADELL IBAN ES2500810348150001249733 

Indicant nom i cognoms dels infants de la família que estan a l’escola i el curs. 
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