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MENJADOR ESCOLAR 
 

El servei de menjador funciona des del primer dia de classe per als alumnes, el dimecres 12 de 

setembre. El dinar es fa a l’escola. 
 

Aquest servei es regeix per les normes bàsiques següents: 
 

1. Segons acord del Consell Escolar del Centre, el dinar serà servit pel mateix proveïdor: 

AUSOLAN-CECOC. A l’inici de cada trimestre s’exposaran els menús en el tauler d’anuncis de 

l’escola (MENJADOR), es penjaran a la pàgina web i es lliurarà un exemplar als alumnes fixos 

(excepte si ens comuniqueu que no el necessiteu).  
 

2. Pagament del menjador  

 

- Els usuaris fixos (a partir de 10 serveis mensuals). Són els que garanteixen el 

funcionament del servei. El pagament (per TPVescola) es passarà a principis de cada mes 

per avançat. El preu de cada servei serà 6,20 €. En el cas de germans, s’aplicarà també 

aquest preu quan utilitzin més de 18 serveis al mes en el cas de dos germans (mínim 9 per 

alumne), i més de 24 en el cas de tres (mínim 8 per alumne). 

- Els usuaris esporàdics hauran de comprar i confirmar tiquets a través de l’aplicatiu 

TPVescola (6,80 €/servei). Si a mes vençut s’ha fet ús del menjador més de 10 dies ó 18 

dies per 2 germans ó  24 dies per 3 germans, cal que aviseu a l’administrativa de l’AMPA 

per beneficiar-vos del cos del servei fix d’aquell mes. 

 

Per anul·lació del servei tant de fixos com d’esporàdics ho heu de fer a través de l’aplicació 

TPVescola abans de ¾ de 9 del matí, de no ser així es cobrarà tot el servei. 
 

Si no vau fer la inscripció al juny, l’heu de formalitzar ara al full d’inscripció que us 

adjuntem. L’heu de dipositar a la bústia del menjador que és al porxo de l’entrada.  
 

 

 

3. El preu inclou: el dinar, el salari del personal (el cuiner, l’auxiliar de cuina i les monitores que 

atenen als nens/es), el material que utilitzen (jocs, pilotes, colors...), la reposició de la vaixella, 

coberts..., l’amortització de les millores i el manteniment de la pròpia infraestructura de la cuina i 

menjador. 
 

4. Per comunicar-vos amb el personal del servei de menjador 
 

 Deixant una comunicació escrita a la bústia del menjador, sota el porxo de l’entrada, fins les 9 

h. Utilitzeu l’imprès a l’efecte que trobareu en aquest dossier i en una taula a l’entrada a 

l’edifici de l’escola –i si no n’hi ha li demaneu a la conserge-, i ompliu totes les dades que us 

demanem. 

 Deixant un missatge al contestador del servei de 7.50 h a 8.45 h (telèfon general de l’escola 

93 716 51 46, extensió 3).  

 Enviant un missatge a paucasalsmenjador@gmail.com fins les 8.45 h 
 

Indiqueu amb claredat: nom i cognoms de l’alumne/a, curs i missatge. 

 Si voleu parlar amb la coordinadora, Rocío, truqueu dilluns i dijous de 11.30 h a 12 h al 

telèfon general de l’escola, extensió 3. Si és urgent, podeu deixar un missatge als llocs indicats 

per tal que es posi en contacte amb vosaltres.  
 

5. Quan un alumne/a que tingui reservat el dinar no es quedi (malaltia, visita mèdica,...), cal que ho 

comuniqueu a aquest servei abans de l’horari indicat. En cas contrari s’haurà de pagar la totalitat de 

l’import (si té beca també se li descomptarà el dinar senser). Si es posa malalt quan el vostre fill/a 

ja és a l’escola i el servei s’ha encarregat no es descomptarà la part corresponent al dinar però sí la 

part del monitoratge (3,18). En el cas de sortides i colònies, heu de anular o desvalidar en el 

calendari del TPVescola el dia.  
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Quan aviseu que el vostre fill/a (usuari habitual del menjador) és malalt/a, ens heu d’indicar el/s 

dia/es que anul·leu el servei. Tingueu present que la informació no només l’ha de tenir el tutor/a 

sinó també el personal del menjador que recull els encàrrecs, que és qui ho gestiona i controla els 

menús. 

El vostre fill/a (i el tutor/a en el cas dels petits) ha d’estar informat de què es queda al menjador. En 

el cas d’imprevistos recordeu a qui us agafi l’encàrrec que avisi al vostre fill/a i al tutor/a. 
 

6. Per tal d’evitar oblits i malentesos us demanem que, en el cas d’alumnes petits, siguin els seus 

familiars i no ells els qui dipositin els comunicats a la bústia. 
 

7. Des del 12 de setembre els alumnes tenen jornada partida i romandran en aquest servei de les 12.30 

h a les 15 h. Només podran sortir si els veniu a recollir (seguint els criteris detallats a l’apartat 3 de 

la pàgina 2 d’aquest dossier). Dinaran en dos torns: el primer serà a les 12.45 h aproximadament i 

dinaran els nens i nenes de P3 a1r, i el segon torn serà a les 13.45 h i dinaran els nois i noies de 2n 

a 6è.  

Hi haurà un tercer torn per a un grup reduït d’exalumnes que han començat els estudis de 

secundària a l’institut. 
 

8. Els alumnes d’educació infantil han de portar una bata només per al menjador. Ha d’anar marcada 

amb el nom del nen/a i amb una veta per penjar. 
 

9. Es treballen tots els hàbits i normes que hi ha establerts a nivell general de l’escola, així com els 

hàbits higiènics i alimentaris apropiats a cada edat.  

 Hàbits higiènics: rentar-se les mans abans i després de dinar, fer servir el tovalló i menjar 

amb els coberts correctament i de manera higiènica. 

 Hàbits alimentaris: acostumar-se a menjar de tot i de forma equilibrada, acabar-se el menjar 

del plat. I adaptats a cada edat: aprendre a fer servir els coberts, aprendre a tallar la carn, 

peix i fruita, a mastegar correctament, a menjar adoptant una postura correcta, aprendre a 

servir, a menjar sense aixecar-se de la taula i aprendre a parar i desparar taula. 
 

10. Per a l’administració de medicaments segons criteri establert al centre. 
 

11.  Els alumnes que tinguin al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, o d’altres, a més de fer-ho constar a 

la inscripció del servei, han de portar la certificació mèdica. En el cas dels alumnes que ja ho eren 

l’any passat i continuen han de portar de nou la certificació actualitzada. Com a mesura preventiva 

no es donen menjars precuinats a aquests alumnes. 
  

12. En cas de necessitar dieta, facilitarem un menú d’acord amb les existències a la cuina. 
 

13. Els alumnes fixos de P3 tindran una agenda on s’informarà diàriament durant els primers mesos. 

Passat aquest temps s’informarà setmanalment i després només quan hi hagi alguna informació 

específica. L’agenda es quedarà a l’escola quan no hi hagi comunicacions. Informarem igualment 

als alumnes esporàdics de P3 en un imprès a l’efecte. En altres nivells només si hi ha hagut alguna 

anomalia. 
 

14. Al llarg del curs escolar s’enviaran tres informes sobre la marxa de cada alumne/a en el menjador 

(hàbits al menjador i als jocs, i d’higiene personal i comportament). 
 

15. Per a qualsevol altra informació o aclariment,els membres de la comissió de menjador del Consell 

Escolar i la coordinadora Rocío seran a la reunió informativa dels  serveis i activitats extraescolars 

a la que us convocarem properament. Durant el curs us podeu adreçar al personal d’aquest servei, 

als membres d’aquesta comissió de menjador o a la direcció de l’Escola. 

 

      Equip Directiu i Comissió de Menjador del Consell Escolar 
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AMPA 

 

Des de l'AMPA creiem fermament que la implicació directa dels pares i mares dins de l’estructura 

dels Centres d’ensenyament és molt profitosa, ja que garanteix una educació de qualitat i el lligam 

necessari entre l’ambient familiar i l’escola. 

 

Quin cost té, ser soci de l'AMPA? 
El cost de ser soci de l’AMPA és de 30€ l’any per família (independentment del nombre de fills que 

assisteixin a l’escola). 

Amb aquesta quota podem organitzar els serveis d’acollida i les extraescolars pels nostres fills i 

filles, distribuir la roba i el material a un preu més econòmic i donar suport a algunes activitats i 

festes de l’escola. 

 

Com podem contactar? 
L’horari d’atenció a les famílies a la seu de l’AMPA és dimarts i dijous de 16.30 h a 18 h. També 

podeu trucar al telèfon de l’escola a l’extensió 4 que us adreça l’AMPA. 

  

Per a qualsevol consulta, queixa, suggeriment o agraïment també podeu adreçar-vos al nostre correu 

electrònic: ampa@ampapaucasals.cat, i us respondrem el més aviat possible. 

  

Puc ser de la junta de l’AMPA? 
Es reuneix el primer dimecres de cada mes, a les 9 del vespre. Tothom és benvingut i pot dedicar-hi 

el temps del que disposi. Us convidem a participar a les reunions de la Junta, només cal que vingueu. 

És important i gratificant col·laborar a l’escola dels nostres fills per contribuir a millorar el servei 

educatiu que rebran. 

Sigueu benvinguts els nous pares i mares que us incorporeu per primera vegada a l’escola, juntament 

amb els vostres fills i filles. 

  

Com s’organitza l’AMPA? 
L’AMPA s’organitza en comissions per tal de controlar i gestionar correctament les activitats que 

s’hi desenvolupen i els serveis que s’ofereixen. 

Aquestes comissions són: 

 · Extraescolars 

 . Acollida 

 · Comunicació 

 · Economia 

 · Roba 

 · Festes 

 · Escola de Pares 

 · Delegats 

 · Casals 

  .Consell escolar 

   

Què fan els delegats i les delegades? 
  

Aquesta proposta consisteix en què cada classe té un delegat o delegada (o més). Aquesta designació 

es fa a l’inici del curs escolar, durant la reunió de pares i mares amb els tutors. 

Les funcions del delegat o delegada són: 

- Exercir de representants dels pares del grup classe davant l’AMPA 

- Fomentar el contacte entre els pares del grup - classe  
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- A requeriment dels tutors, col·laborar amb ells si s’escau per al desenvolupament d’activitats durant 

el curs 

- Col·laborar amb la junta de l’AMPA i participar en la organització de festes, activitats i serveis 

extraescolars, ... o buscar pares que hi vulguin/puguin ajudar. 

- Transmetre la informació que es genera en el sí de les reunions dels delegats.  

  

El delegat o delegada no ha de: 

- Intervenir en temes d’altres alumnes que no sigui el seu fill/a. S’ha d’orientar que s’adrecin al 

tutor/a.  

- Exercir de representant de cap pare davant tutor, direcció,... per temes que afectin a la intervenció 

educativa. 

- Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són 

els mestres 

  

Aquests últims cursos, tenir delegats ha suposat: 

- una comunicació més fluïda amb les famílies 

- una gran ajuda en l’organització de les festes 

- aconseguir regalar més joguines a la campanya “Cap nen sense joguines” 

  

Amb tota aquesta informació, us animem a què us presenteu a ser delegat del vostre curs. Els 

voluntaris es recolliran a la reunió d’inici de curs. 

 

1. ASSEMBLEA GENERAL 

 

L’AMPA convoca una assemblea general ordinària de pares i mares un cop l’any. En aquesta reunió, 

rebreu tota la informació per al bon funcionament de les activitats que porta a terme l’AMPA. És 

molt important la vostra assistència. 

Per al bon funcionament de la reunió, us demanem que hi assisteixin només els adults. Podeu fer ús 

del servei d’acollida gratuïta que s’ofereix en aquests casos. 

 

 

2. ACTIVITATS I SERVEIS EXTRAESCOLARS 

 SERVEI D’ACOLLIDA 

El servei d’acollida ja funciona des del primer dia de classe. 

La primera vegada que s’utilitzi el servei d’acollida caldrà emplenar el full d’inscripció. 

Aquest curs, els serveis d’acollida s’organitzaran de la manera següent: 

 

 MATÍ 

 · 07.30h - 09.00h: 31€/mes 

 · 08.00h - 09.00h: 25€/mes 

 · 08:30h - 09.00h: 14€/mes 

 

MIGDIA 
 · 12.30h - 13.30h: 25€/mes 

 

TARDA 
 · 16.30h - 17.00h: 14€/mes 

 · 16.30h - 17.30h: 25€/mes 

 · 16.30h - 18.00h: 31€/mes 

 

1 hora o fracció (dies esporàdics): 3€/hora 

 

Aquests preus són per als socis de l'AMPA, en cas de no ser-ho, el preu s’incrementarà en 30 €. 

Els dies esporàdics, els no socis pagaran 7€ l’hora o fracció. 
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Els alumnes que estiguin inscrits a  les activitats d’extraescolars de segona franja (de 17:30h a 

18:30h) poden quedar-se al servei d’acollida (de 16:30h a 17:30h) amb el cost de 1,5 € /dia. 

 

Els alumnes que estiguin inscrits a l’activitat extraescolars d’anglès migdia  (de 13:00 a 14:00)  i 

no es quedin al menjador  poden utilitzar al servei d’acollida (de 12:30h a 13:00h) amb el cost de 

30 € anuals. 

 

Funcionament 
  

El servei d’acollida del matí funciona de 7.30 a 9h. Si necessiteu el servei de forma esporàdica 

per a les franges del migdia i de la tarda ho heu de comunicar al tutor/a, i al servei (de la 

mateixa manera que per al servei de menjador). La Marga és qui recull aquests encàrrecs al matí 

en els horaris indicats. La monitora els recollirà al vestíbul de l’escola, en coordinació amb els 

mestres dels més petits. Cal fer el pagament de manera anticipada a través de l’aplicatiu TPV. 

 

  

 

  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Quan em puc inscriure? 

Del 2 al 15 de setembre podreu fer les inscripcions a través de l’enllaç que us hem fet arribar a 

mitjançant delegats..  

 

   

Quan es paga? 
El preu de les activitats extraescolars pot variar en funció del nombre d’inscripcions. Els preus que 

heu rebut és per als socis de l’AMPA; en cas de no ser soci, s’incrementarà la quota total de 

l’activitat en 30€. 

El pagament de les activitats es fraccionarà en 3 pagaments (novembre, desembre i gener). 

En el primer pagament s’inclourà l’assegurança anual, així com el cost dels àrbitres que determini el 

Consell Esportiu de Sabadell (només en aquelles activitats que en necessitin; el preu es dividirà entre 

tot l’equip). 

En el cas de l’activitat d’anglès que s’oferta a la tarda, cal comprar llibres, us n’informarem quan 

comenci l'activitat. 

 

Hi ha places limitades? 
L’AMPA pot decidir deixar de fer una activitat que no compti amb un mínim d’inscripcions. 

Si hi ha més sol·licituds de les places ofertades, es garantirà la continuïtat a tots aquells que ja van 

realitzar l’activitat el curs passat. Amb la resta de places vacants, es farà un sorteig el proper dilluns 

23 de setembre, a les 16.45h al menjador de l’escola. 

 

Puc provar si m’agrada l’activitat? 
Totes les activitats, excepte natació, tenen 2 sessions de prova. En el cas de natació es permetrà 

només una sessió de prova (norma del Club Natació Sabadell).  

En cas de no voler continuar amb l’activitat es retornarà la paga i senyal de 50 € feta al juny a través 

de l’aplicatiu TPV. 

Un cop formalitzada la inscripció i passat el període de prova s’haurà de pagar el 100% de l’activitat 

en els terminis establerts. En cas de no realitzar el pagament, la família no tindrà dret a contractar 

qualsevol servei de l’AMPA.   
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Quan comencen i acaben? 
Les activitats extraescolars començaran el 1 d’octubre de 2019 i acabaran el 29 de maig de 2020. 

 

Us demanem que sigueu molt puntuals a l’hora de recollir els vostres fills i filles de les activitats 

extraescolars. Passats 5 minuts de l’hora de finalització de l’activitat, passaran a acollida com a 

màxim fins a les 6 de la tarda i es cobrarà com a dia esporàdic.  

 

REUNIONS I XERRADES 

 

Quan hi ha alguna reunió, tant de l’escola com de l’AMPA (de nivell, tutoria, d’activitats 

extraescolars,...),  o bé si voleu venir a alguna de les xerrades o activitats que s’organitzen des de 

l’AMPA, el servei d’acollida és gratuït pels socis de l’AMPA.  

 

A les reunions generals de grups classe, AMPA, menjador ... l’AMPA ofereix un servei d’acollida 

gratuït pels socis. No es pot quedar cap alumne al pati sense la supervisió dels monitors d’acollida. 

 

3. ROBA ESCOLAR 

 

Aquest curs baixem el preu de la roba que distribuïm, així com també tenim una peça que fins ara no 

teníem: el pantaló de xandall sol, sense haver de comprar el xandall sencer. I com l’any passat, 

seguim tenint bates i molts altres articles a bons preus. 

 

CONCEPTE IMPORT 

SOCIS 

Dessuadora 12 € 

Pantaló llarg (de la talla 2 a la 14) 5 € 

Pantaló curt (de la talla 2 a la 12) 2 € 

Samarreta màniga llarga (de la talla 4 a la 14) 8 € 

Samarreta màniga curta (de la talla 2 a la L) 6 € 

Bata (de la talla 2 a la 6) 10 € 

Gorra amb el nom de l’escola per a nens/es 

d’Ed. Infantil 

2 € 

Bossa motxilla P3 a P5 5 € 

Motxilla taronja  4 € 

 

Els NO SOCIS de l’AMPA hauran d’abonar el 40% més d’aquests imports.  

 

Recordeu que si teniu roba de l’escola en bon estat que no fareu servir, la podeu portar per a aquells 

que la necessiten. 

 

 

 

 

 

 

 
 


