
   Benvolgudes famílies,  Des de l’AMPA de l’escola i la comissió de menjador ens hem adherit a la plataforma SOS Menjadors sent una organització compromesa amb la justícia alimentària i amb la qualitat alimentària dels menjadors escolars.   SOS Menjadors (www.sosmenjadors.cat) neix arran de la intenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de reformar la regulació dels menjadors del centres escolars de titulació pública per al curs 2019/20.  El que pretenem, entre altres, és aturar l’aprovació del nou decret que regula el servei de menjador i que vol impulsar el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè: 
• No parla de Model 
• Parla de menjadors, no de Temps de Migdia 
• Mercantilització 
• Desapareix la gestió directa d’AMPAS/AFAS 
• Parla poc de pedagogia i 0 de qualitat alimentària 
• Ignora les NNEE (necessitats educatives especials) 
• No aclareix que el menjador ha de ser un espai preceptiu. 
• Productes de proximitat/temporada/eco no queden recollits. 
• Estableix unes ràtios més altes que les actuals. 
• Obre massivament la porta al negoci privat.  Per tal de manifestar-nos en contra d’aquest decret, s’ha proposat a nivell de tota Catalunya, el dia 19 de desembre treure els menjadors als patis de les escoles, places de la vila amb l’objectiu de visibilitzar unitat i posar en valor el servei de menjador. D’aquesta manera ens volem afegir-hi fent el següent:  
• Ed. Primària: de 13 a 15h anirem a dinar a la plaça Barcelona 92. 
• Ed. Infantil: de 13 a 14h dinarem a la sala d’actes  i tot seguit ens afegirem amb els grans de 14-15h a la plaça Barcelona 92.  La nostra proposta és dinar entrepans els quals prepararem durant el matí.   Per tal de portar-ho a terme demanem la col·laboració de les famílies de diferents maneres: 
• Ajudant a preprarar entrepans i les bosses per a cada alumne. 
• Acompanyant-nos de suport al monitoratge a la plaça Barcelona. 



   
• També animem a totes les famílies a afegir-vos a dinar amb nosaltres a la plaça del poble, ja que com més serem més soroll farem.   De tal manera, us adjuntem una autorització que heu de retornar signada al menjador de l’escola o a l’Ampa abans del dilluns 17 de desembre de 2018.  També agraïriem a les famílies col·laboradores que ens enviessin via whatsapp (622.53.60.01) o email (ampaescolaaltasegarra@gmail.com / menjador.escolaaltasegarra@gmail.com)  la seva participació.   En cas de  mal temps l’acció es faria a la sala d’actes de l’escola.   IMPORTANT: AQUELL DIA NO HI HAURÀ SERVEI NORMAL DE MENJADOR DE 13 A 15 H I EL NEN/A QUE NO HAGI PORTAT L’AUTORITZACIÓ CORRESPONENT, S’ENTENDRÀ QUE NO S’AFEGEIX A LA CONCENTRACIÓ I QUE PER TANT EL RECOLLIRÀ ALGUNA PERSONA DE LA FAMÍLIA A LES 13 H.                            



   AUTORITZACIÓ*: Jo, en/na: _________________                                       amb DNI:          ____________________ correu electrònic:______________                           Telèfon1:___________________________  Telèfon2 (opcional):_______________________ com a     pare                  mare                  tutor/a legal AUTORITZO en/na   ___________________________________________________________ a participar en totes les activitats organitzades pel Menjador de l’escola Alta Segarra que es realitzaran tant dintre de la Sala d’actes de l’Ajuntament de Calaf com pel poble i el seu entorn el dia 19 de desembre de 2018.  AUTORITZO als responsables de l’activitat per a proporcionar al meu fill/a l’assistència sanitària oportuna en cas de necessitat. També autoritzo a transportar el meu fill/a pel personal de menjador en cas de necessitat per garantir el seu benestar.  AUTORITZO a la presa d’imatges del meu fill/a, tutelat/ada (Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) que es puguin publicar en qualsevol mitjà de difusió (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...).  Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a l’Ampa per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.    Signatura del pare, mare, tutor/a legal      A.................................................., .............. de desembre de 2018     Caldrà que porteu al Menjador de l’escola o a l’AMPA l’autorització. Data límit: 17/12/2018.    


