SERVEI DE MENJADOR . INSTITUT ESCOLA MARTA MATA TORELLÓ
Torelló, 3 de setembre de 2019
Benvolgudes famílies,
Us fem arribar una circular amb informació sobre el servei de menjador pel curs
2019-2020, en la qual hi trobareu detalls sobre el funcionament, organització
d'aquest servei entre d'altres.
INFORMACIÓ GENERAL
1. FUNCIONAMENT







El menjador funcionarà tots els dies lectius durant el curs escolar.
El menjar es cuinarà al propi centre utilitzant aliments frescos i
naturals i la majoria procedents de proveïdors de Km 0.
El servei de menjador funcionarà de 12h a 15h del migdia pels
alumnes d’educació infantil i primària
Els alumnes de P3 entraran al menjador una mica abans de les 12h
per dinar, un cop hagin acabat faran una migdiada
Els alumnes de P4 i P5 menjaran en el primer torn a les 12h del
migdia, un cop hagin acabat faran activitats dirigides pels monitors.
Els alumnes de primària faran activitats de lleure organitzades pel
servei pedagògic de La Cuina de Sant Tomàs i consensuades amb la
direcció del centre entre 12h i la 1h. A partir de la 1h dinaran i entre
2h i 3h tornaran a fer activitats, combinant-ho amb l’espai de lleure.

2. ORGANITZACIÓ





Els alumnes d’educació infantil cal que portin un pitet gran que
portaran a casa cada dia per tal de ser rentat.
Els alumnes de P3 han de portar una manteta per fer la migdiada
que tornarem a final de curs. El centre us facilitarà també un
llençol que portaran cada setmana a casa per rentar i heu de
tornar el dilluns.
Els alumnes de primària hauran de portar una bata només pel
servei de menjador i el petit necesser de quadres amb el raspall
de dents i la pasta per la higiene dental.

Aquells alumnes que tinguin una intolerància o al·lèrgia alimentària i que per
tant necessitin una dieta adaptada :




Cal que presentin un certificat mèdic especificant el tipus de
intolerància o al·lèrgia. Segons es contempla a la llei de seguretat
alimentària 17/2011
La dieta astringent o de mal de panxa es servirà si els pares o
tutors avisen prèviament i només es servirà sense certificat mèdic
fins a tres dies . A partir del tercer dia caldrà certificat mèdic
especificant-ne la necessitat.

3. MENUS
 La programació dels menús es faran arribar a les famílies
mensualment per paper i també estarà penjat a la web de
l’escola.
 Els menús estaran supervisats per la ( dietista Roser Vilaseca
col·legiada nº CAT000405)
4. PREUS
Els preus del pròxim curs seran diferents .El preu del menú diari serà de 6.5 eur el
fixe de 4 i 5 dies i l’esporàdic serà de 7.1 €. Els alumnes fixes se’ls hi passaran
quotes diferents els mesos de setembre i juny i una quota fixe els mesos que
van d’octubre a maig.
Preus curs 18/19
Setembre i
Juny

Mesos de
octubre a maig

QUOTA 5 DIES/
SETMANA

78.5 €

125 €

QUOTA 4 DIES/
SETMANA

72.25 €

103 €

PREU ESPORÀDIC

7.10 €



Els pagaments es faran el dia 20 de cada mes per domiciliació
bancària. Excepte el mes de setembre que es farà el dia 30 i el de Juny
que es farà el dia 25. Si el rebut és tornat pel banc sense avís previ del
titular, el servei de menjador carregarà les despeses de devolució en el
proper rebut ( 3 euros).



L’impagament d’un rebut suposarà no poder fer ús del servei de
menjador fins que s’aboni el deute.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Per fer l’inscripció hi ha un únic model. Aquesta circular s’ha d’omplir i fer-la
arribar a l’escola abans del dijous 12 de setembre de 2019, en cas contrari es
comptarà el preu com a esporàdic.
En el model d’inscripció, les famílies podran deixar constància de la modalitat
de quota que vol; fixe o esporàdica. En la fixe haurà d’especificar si serà de 5
o 4 dies i en l’esporàdica no cal dir res.
El servei esporàdic només es podrà pagar a través de domiciliació bancària.
No es vendran tiquets a Secretaria. Per tant cal omplir el full d’inscripció abans
de gaudir del servei.
La família que decideixi la modalitat d’esporàdic, entre 1 i el 10 del mes
següent se li carregarà la quota depenent dels dies que hagi fet ús el seu fill/a
del menjador. D’altra banda, per tal de fer una bona gestió caldrà ser molt
curós d’anotar a l’agenda i informar als tutors els dies que els alumnes es
quedaran a dinar per tenir un bon control.
5. ABSÈNCIES
Els alumnes que faltin al menjador se’ls descomptarà 2€/dia a partir del
segon dia consecutiu.
6. BAIXES
En cas de donar un nen de baixa del servei de menjador s’ha de notificar
el mes anterior al correu de la cuina (veure contraportada).
Si una família des dona de baixa un mes , el mes següent no es podrà
donar d’alta immediatament sinó que caldrà esperar com a mínim un mes
sencer.

a.punti@tacosona.cat
j.dorca@tacosona.cat

O fer arribar el paper de baixa al coordinador de menjador
LA CUINA DE SANT TOMÀS
TELÈFON. 93.886.33.91

