
 
 

 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT PER L’ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR 
 
Aquest servei està gestionat directament per l’AMPA de l’Escola, i té per objectiu cobrir les funcions bàsiques 
del temps del migdia del infant: alimentàries, educatives, socials i de descans o esbarjo. 
 
El menjador disposa de cuina pròpia, es cuina diàriament procurant utilitzar productes de proximitat, 
frescos, de qualitat i sempre que és possible ecològics. Els menús són trimestrals, estan elaborats per 
la cuinera, la dietista, la coordinadora, i tres representants de l’ AMPA. Aquests menús es publiquen a través 
de la pàgina web del centre conjuntament amb les activitats de lleure que es realitzaran aquell trimestre. 
 
L’horari del servei és de 12.30h a 15h i es distribueix de la següent manera: 
 

 Primer torn - alumnes de P3 a 1er i 3r : de 12.30h a 13.40h temps per dinar i de 13.40h a 15h temps 
de lleure o servei de migdiada. 

 
 Segon torn - alumnes de 2on,4rt a 6è: de 12.30h a 13.50h temps de lleure i de 13.50h a 14.50h temps 

de dinar. Tot seguit, lleure de 14.50 a 15h. 
 
Les famílies podeu contactar amb el servei per qualsevol tipus d’observació o dubte a través de la 
coordinadora del servei que us pot atendre personalment, telefonant al telèfon  fixe de l’Escola (938698296), 
el telèfon mòbil de l'AMPA (622 53 60 31) via trucada o whatsapp, o  a través del correu electrònic 
menjador.escolaatasegarra@gmail.com. 
 
Per tal d’utilitzar el menjador s’ha de realitzar la fitxa d’inscripció que podeu trobar a la pàgina web 
de l’escola la secció del menjador o bé demanant-la a la coordinadora. 
 
El preu* del menjador inclou l’àpat (primer plat, segon plat, postre, pa i aigua) i el monitoratge** (planificació 
i organització d’activitats de lleure i seguiment de l’ infant). 
 
El pagament*** es farà a través de rebut bancari, al compte proporcionat a la fitxa d’inscripció del menjador. 
 
Els alumnes que es queden esporàdicament també poden realitzar el pagament comprant els tiquets de 
menjador que es venen de dilluns a divendres a la secretaria de l’AMPA. 
 
MEDICACIÓ:  
Si s’hagués de subministrar algun medicament durant l’horari de menjador, aquest s’ha d’entregar a la 
coordinadora de menjador a les 9h del matí juntament amb el document del metge on hi posi la dosis i l’hora 
d’administració. Els nens no poden prendre cap medicació pel seu compte. 
 
MATERIAL:  
El material que ha de dur l’alumne que utilitza el servei del menjador el podeu trobar a la pàgina web de 
l’escola a la secció del menjador. 

 
SERVEI MIGDIADA**:  
Aquest servei s’ofereix pels alumnes d’Educació Infantil que necessitin realitzar migdiada entre les 14h i 
les15h. Servei disponible pels usuaris del servei de menjador. Ja sigui un dia esporàdic, un dia a la setmana 
durant tot el curs o diversos dies. (Durant les mesures Covid-19 queda anul·lat) 
 
* Preus subjectes a possibles modificacions segons numero d’infants inscrits. 
** El servei de migdiada no està inclòs en el preu. Té un cost de 2.5€/dia. 
*** En cas de no poder assistir algun dia al menjador, s’haurà d’avisar abans de les 9:30 del matí trucant a 
l’Escola 938698296 (no es retornarà l’ import d’aquell dia si no s’ha avisat abans). 
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