
                                                                               

 

FULL INFORMATIU DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR   CURS 2021-2022                                                                                                                                                                                           

El menjador escolar, esdevé un espai i un temps educatiu excepcional dins el procés socialitzador dels infants. La nostra 

activitat s’integra dins el projecte educatiu de l’escola, essent els eixos principals: 

Alimentació: 

 Aliments frescos de qualitat i proximitat: seleccionem aliments de qualitat i de proximitat i planifiquem acuradament els 

menús per assolir una alimentació sana i equilibrada. L’edat escolar, és una etapa cabdal per al creixement i 

desenvolupament integral dels infants.  

 Hi ha un menú diferent per a cada mes, adequat al clima i les característiques festives. 

 Oferim tot tipus de dietes, garantint l’atenció a la diversitat i a la inclusió. 

Educació: 

 Per l’alimentació. Encaminada a desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables i d’higiene. 

 Per la convivència. Fomentant la companyia i les actituds de respecte, educació i tolerància entre els membres de la 

comunitat escolar, en un ambient emocional i social adequat. 

 Per al medi ambient. Adquirint hàbits de respecte amb el medi ambient, l’ecologia i la sostenibilitat. 

Així mateix, us detallem altra informació relativa al servei de menjador que pot ser del vostre interès: 

Tarifes:   

SERVEI DE MENJADOR PREU SOCIS PREU NO SOCIS 

Menú Fix 6,33 € 6,33 € 

Menú Esporàdic 6,90 € 6,90 € 
   

SERVEI D'ACOLLIDA PREU SOCIS PREU NO SOCIS 

Acollida 1,5 hores (7,30 a 9,00 matí) Preu mensual 39,50 € 47,50 € 

Acollida 1 hora (8,00 a 9,00 del matí) Preu mensual  27,50 €  32,50 € 

Acollida 0,5 hores (8,30 a 9,00 matí) Preu mensual 15,25 € 18,25 € 

Acollida Esporàdic/a                                                                              
Preu per dia de servei 

3,00 €   5,00 € 

 

Es considera usuari esporàdic: els nens/es que fan ús puntual del servei, havent comunicat la seva assistència abans de les 9,30 h. 

El cobrament dels serveis es realitzarà entre els dies 1 i 5 del mes següent a la prestació d’aquest. 

Per donar-se de baixa del servei: Les baixes definitives com a usuari fix del servei, han de ser comunicades per escrit com a data 

màxima el dia 25 del mes. 

Les faltes d’assistència, colònies i renuncia al pícnic  notificades a la coordinadora del servei de menjador (per telèfon, Mail, SMS, 

WhatsApp...) abans de les 9,30 del matí tindran dret a descompte de l’import acordat. 

IMPORTANT!!! El missatge ha d’informar del Nom i Cognom de l’alumne, curs i el dia o dies que faltarà. 

En cas d’impagament d’algun rebut, es procedirà a donar de baixa temporalment el servei fins que es faci efectiu el pagament 

corresponent. Els usuaris amb pagaments corresponents al curs anterior, no podran fer ús del servei de menjador fins que aquests 

no siguin cobrats. Les despeses per retorn de rebuts aniran a càrrec del titular del compte. 

DADES DE CONTACTE DE LA COORDINADORA DE MENJADOR: 

Sra. Rosa López 670 65 17 26 (de 8 del matí a 16h) guerau.deliost@excelentfs.com 

 


