


Benvolgudes famílies,

Us fem arribar la informació referent al menjador escolar pel proper
curs 2018-2019.

Creiem que el menjador, a més de ser un lloc on els infants mengen, és
un espai educatiu on es treballen hàbits, normes i valors amb els nens i
nenes,  a  partir  d’uns  criteris  d’alimentació  equilibrada,  saludable  i
agradable. És un espai de relació, tant amb els companys/es com amb
el monitoratge que vetlla pel benestar dels alumnes que utilitzen el
servei.

Us recordem que...

Els infants de la classe de Cargols (P3) podran utilitzar el servei de
menjador a partir del  dia 17 de setembre. Els alumnes de Cervatons
(P4) fins a 6è podran utilitzar el servei de menjador a partir del dia 12
de setembre. 

Us demanem també que ens notifiqueu, a través de l’agenda escolar
dels vostres fills/es, o bé via correu electrònic a la coordinadora de
menjador,  (ampallebetx@gmail.com)  qualsevol  canvi  que es produeixi
(per  exemple,  no  es  quedarà  a  dinar  avui,  va  a  dinar  a  casa  d’un
company, pot marxar sol de l’escola, etc.).  Pel bon funcionament del
menjador és necessari i imprescindible aquesta notificació tan senzilla,
ja que ens ajuda a evitar malentesos i millorar la seguretat del servei
de menjador.

Els nens i nenes de primària que tinguin l’hàbit de rentar-se les dents
després de dinar, podran portar un necesser amb un raspall i pasta de
dents. Ells en seran els responsables, des del menjador habilitarem un
espai  on  deixar  el  necesser.  Es  tracta  de  donar  la  possibilitat  de
continuïtat d’un hàbit que ja està assolit, no d’educar-lo a l’escola.



Material de menjador

CARGOLS (P3) i PROA:

- Bata exclusiva de menjador, amb gomes als punys i al coll.

- Un llençol de llit petit amb quatre gomes cosides a les puntes. 

El llitet fa 1.50 x 60 aprox.

DE CERVATONS (P4) FINS A 3r, PROA I TIMÓ:

- Bata exclusiva de menjador.

RECORDEU, TOT BEN MARCAT AMB EL NOM!!

Sistema de pagament

El servei de menjador contempla dos tipus diferents d’usuaris:

- ESPORÀDICS: aquells que no l’utilitzen de forma regular o només 1 o
2 dies a la setmana. Es cobrarà l’import corresponent al nombre de
dies que el nen/a s’hagi quedat a dinar a mes vençut. A final de cada
mes es facturarà l’import total dels menús de tot el mes, via bancària,
per tal de facilitar la feina de la secretaria. 

- FIXES: aquells que l’utilitzen tots els dies de la setmana o de forma
regular  tres  o  més  dies.  Es  manté  la  fórmula  d’abonament  a  mes
anticipat. A principi de mes es cobrarà el rebut, via bancària, amb la
previsió que ens haureu fet arribar. Els dies no previstos que s’hagi
fet ús del servei es cobraran a final de mes i dels dies que, per algun
motiu  no se  n’hagi  fet ús,  es retornarà la  part  corresponent a  les
matèries primeres (2,50€).

Estem  pendents  de  determinar  el  preu  del  menjador  segons  la
resolució de la Generalitat de Catalunya.



Segons l'acord pres a l'assemblea de desembre de 2016, el servei de
menjador  tindrà  un  cost  afegit  de  0,50€/menú,  en  concepte  de
reparació i manteniment de cuina.

*Als no socis de l’AMPA se’ls cobrarà 1,50€ més per menú en concepte
de manteniment i reparació de cuina.

EN CAP CAS ES PODRAN PAGAR ELS REBUTS A L'ESCOLA.
S'HAURÀ DE FER MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA O
A  TRAVÉS  DELS  CAIXERS  AUTOMÀTICS  DEL  BANC  DE
SABADELL, CODI AMPA 153052.

EN  CAS  D’ACUMULAR-SE  UN  REBUT  IMPAGAT,  NO  ES
PERMETRÀ,  A  PARTIR  D’AQUELL  MOMENT  I  FINS  QUE
S’ABONI  EL  REBUT  PENDENT,  FER  ÚS  DEL  SERVEI  DE
MENJADOR.

Pel  bon  funcionament  del  servei  us  demanem  que  contesteu  les
preguntes  que  us  adjuntem a continuació,  per  tal  de poder fer  les
previsions necessàries. Cal que ens indiqueu, si és el cas, si el vostre
fill/a té algun tipus d’al·lèrgia alimentària, o alguna observació que ens
vulgueu fer. Cal aportar un informe mèdic en cas que no pugui menjar
algun tipus  d’aliment  o  tingui  alguna al·lèrgia  o  intolerància,  amb el
protocol i medicació a seguir en cas que sigui necessari.

Per a qualsevol dubte o aclariment la Núria i l’Aïda estan a la vostra
disposició a la secretaria de l’AMPA.

Comissió de menjador Escola Llebetx


