
MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador funciona des del primer dia de classe per als alumnes, el dilluns 14

de setembre. El dinar es fa a l’escola. (P3 inicia el servei de menjador dilluns 21 de

setembre.)

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 6,33 €. 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 (6,96 €/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.

-L’usuari que tingui un deute de menjador d’altres cursos no podrà fer ús del servei.

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.

Les inscripcions dels alumnes fixos les heu de fer a través del següent qüestionari google

(es va enviar per correu electrònic).

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
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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

-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 

sencer). 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 (3,25).

En el cas de sortides, heu de anular o desvalidar en el calendari del TPVescola el dia.

Quan aviseu que el vostre fill/a (usuari habitual del menjador) està 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. Els alumnes que es queden a menjador, només podran sortir si els veniu a recollir.

Dinaran en dos torns: el primer serà a les 12.20 h aproximadament i dinaran els nens i

nenes de P3 a2n, i el segon torn serà a les 13.45 h i dinaran els nois i noies de 3r a 6è.

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

de secundària a l’institut.
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7. Aquest any els nens/es de p3 a p5 no han de portar bata menjador.

8. 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.

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

10. Els alumnes que tinguin al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, o d’altres, a més de ferho 

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.

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

12. Els alumnes de P3 tindran una nota diaria on s’informarà durant tot el curs, dins la

bossa. Cal portar una bossa només per menjador amb el llençol, important posar el

nom a la bosseta i al llençol. Cada divendres es tornarà i s'haurà de portar el dilluns al

penjador de l’escola.

13. 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).

Equip Directiu i Comissió de Menjador del Consell Escolar
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