
 
 
 

INFORMACIÓ SERVEI DE MENJADOR I DE MAINADERIA  
AFA ESCOLA SANT JORDI                CURS 20-21 

 
El servei de menjador i de mainaderia de l'escola Sant Jordi, està gestionat per l'AFA i                
contem amb el recolzament de l'escola. És molt important la vostra col·laboració            
activa, sent socis, per poder garantir el servei de menjador. 
 
Si encara no en sou socis, animeu-vos, gaudireu de moltes avantatges. Pots            
obtenir més informació per correu electrònic escrivint-nos a afasantjordi@gmail.com  
 
 
1.- SERVEI DE MENJADOR: 
 

 
Informació i normes generals 
 

L’escola envia anticipadament a les famílies a través d’un correu electrònic el menú             
previst per al mes següent, i també es penja al web. 
 
Les famílies tenen dos maneres diferents d’acollir-se al servei de menjador: eventuals o             
fixos. 
 
Eventuals: entenem que són eventuals aquells infants que es queden menys de tres             
dies a la setmana al menjador. El preu del menú per a eventual és de 6.96€/dia. Les                 
famílies que utilitzin aquesta opció, hauran d’avisar a secretaria de l’AFA per correu             
electrònic o telèfon de l’AFA. El cobrament es realitza mitjançant un rebut            
bancari a principis del mes posterior, comptabilitzant el numero de dies total que             
s’hagin quedat els infants. Les famílies dels infants que són eventuals, hauran            
d’informar al despatx de l’AFA de quan es queden abans de les 10 del matí. 
 
Fixos: entenem que són fixos aquells infants que es queden un mínim de tres dies a la                 
setmana al menjador. Cal que cada setmana siguin els mateixos dies. En aquest cas el               
preu del menú és més reduït de 6.33€/dia. Als alumnes fixos el cobrament es              
realitza mitjançant un rebut bancari a principis de mes, entre el 7 i el 10, (a                
excepció dels mesos de setembre i juny que serà a finals de mes).  
En cas que el rebut sigui retornat, la despesa de la devolució anirà a càrrec de la                 
família i s'haurà de pagar en efectiu en un termini màxim de 15 dies, en cas contrari no                  
es podrà fer ús del servei del menjador. Quan es tornen dos rebuts l’alumne/a causarà               
baixa del menjador fins que s’actualitzi el deute.  
 
 
Faltes d’assistència 
 
En el cas que hi hagi hagut alguna falta d’assistència al menjador, si aquesta ha estat                
avisada pels pares o tutors (telefònicament o en una nota), al despatx de l’AFA abans               
de les 10 del matí, s’abonarà la quantitat diària de 2,5 euros, corresponent al preu del                
menjar en el rebut del mes següent i es cobrarà la quantitat que correspon al               
manteniment del servei de monitoratge. En cas de sortides i/o colònies organitzades            
per l'escola, a aquells infants que són fixos al menjador, no se'ls cobrarà res. Els               
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alumnes no poden avisar verbalment de la no assistència al menjador. Ho            
han de fer els pares (per correu electrònic o telefònicament). Quan la falta             
d’assistència sigui superior a 10 dies seguits, no es cobrarà el manteniment de             
monitoratge a partir del dia 11è. Quan hi hagi hagut una falta d’assistència i no hagi                
estat avisada abans de les 10 del matí, es cobrarà l'import sencer. 
 

Avantatges socis 
 
Les famílies que són socis, tenen avantatges: 

1- Els socis fixos de 3 o 4 dies, no caldrà que cada setmana siguin els mateixos                
dies, però hauran d’informar al despatx de l’AFA de quan es queden abans de              
les 10 del matí. 

2- Els socis fixes tots els dies, tindran dos dies al mes de lliure elecció per a no                 
venir al menjador, i se’ls retornarà la totalitat del cost (6.33€/dia), sempre i             
quan informin a l’AFA abans de les 10 del matí.  

3- Les agendes per als nens de P3 seran gratuïtes. Els no socis de P3 hauran               
d’abonar l’import de l’agenda. 
 

Al·lèrgies, intoleràncies, dietes o medicació 

En cas de que un nen requereixi un menú especial per al·lèrgies o intoleràncies              
(per exemple, sense gluten, sense ou, sense peix i marisc, sense làctic, sense porc,              
sense proteïna...), cal que la família informi i aporti documentació del metge a             
l’administració del AFA.  
Quan l'infant hagi de fer dieta, aquesta l’ha d’autoritzar el pare/mare o tutor             
(telefònicament o per correu electrònic). Quan una dieta sigui reiterada, caldrà un            
informe mèdic que ho especifiqui. Així podrem vetllar per la salut nutricional dels             
vostres infants. Una dieta només s’ha de fer si és necessari i no com una alternativa al                 
menú. 
Si l’alumne/a necessita prendre algun tipus de medicament en l’horari de menjador,            
haurà de portar una autorització firmada pel pare/mare/tutor legal (en el model oficial             
de l’escola) i lliurar-la al coordinador/a del menjador o l’administrativa de l’AFA            
annexant la recepta de la prescripció del metge. 
Alguns casos extrems d’al·lèrgies amb risc per la vida l’infant, l’AFA decidirà si la cuina               
té capacitat real per atendre aquest infant, i es reserva el dret d’admissió fins a tenir la                 
seguretat de que es podran cobrir les necessitats especials del infant. 
 
 
PAUTES: 
  
1- S’ha decidit que no serà obligatori que els nens es rentin les dents. A partir de 2on                  
faran un col·lutori 1 cop a la setmana. Les famílies que vulguin que els seus fills es                 
rentin les dents, hauran de portar raspall i pasta de dents propis. 
2- Procurarem que els infants de P3 facin la migdiada o descansin una mica, i també                
podran fer migdiada els nens de P4 i P5 quan les famílies ho demanin 
3- Es faran anotacions diàries a les agendes a P3, P4 i P5. Per Primària es faran                 
informes trimestrals. 
 
 



 
 
DINAR AL MENJADOR PER A PARES I MARES: 
 
Sempre hem volgut donar a conèixer el servei de menjador als pares/mares de l’escola,              
per això hem volgut continuar amb aquesta experiència tan interessant, que serveix            
tant per a tastar el que mengen els nostres fills i filles, com per compartir una estona                 
amb d'altres famílies, i amb el personal de cuina i de monitoratge. 
 
Està previst que segon divendres de cada mes, pares/mares o tutors d’un curs, si són               
socis de l'AFA, podran quedar-se gratuïtament a dinar al menjador (2 persones per             
cada classe d’aquell curs). Aquells que no ho siguin i es vulguin quedar, hauran              
d'abonar el preu del menú. El dinar amb les famílies serà a partir de les 15 hores per                  
un tema tant d’ordre com d’espai. Els que estigueu interessats en venir a dinar, ho               
haureu de comunicar a la secretaria de l’AFA i si hi ha més demanda que oferta, es                 
faria un sorteig. El calendari concret el publicaren a principis del mes de setembre i               
estarà penjat a la web.  
 
 
2.- SERVEI DE MAINADERIA: 
 
El servei de mainaderia es presta de 8 a 9 del matí. Es podrà utilitzar el servei una hora 
sencera o bé ½ hora (8:30 a 9). L'entrada a mainaderia es farà per la porta de ferro 
que està front a l'edifici d’infantil, que dona a la Rambla Sant Jordi ( la més propera al 
Escateret). Aquesta porta disposa d’intèrfon, i se us podrà obrir des de dins. 
 
Us podeu acollir al servei de mainaderia de dues maneres diferents: eventuals o fixos. 
Els preus del servei són més avantatjosos pels socis de l’AFA: 
 

  PER HORA PER 1/2 HORA 

  SOCI  NO SOCI SOCI  NO SOCI 

EVENTUAL PER HORA 3€ 3,5€ 1,50€ 1,75€ 

TIQUETS 5 UNITATS 15€ 17,5€ 7,5€ 8,75€ 

FIXE PER TRIMESTRE 120€ 135€ 60€ 68€ 
 
Als alumnes fixos el cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari trimestral. Als             
alumnes eventuals, el cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari a principis del             
mes posterior al servei, comptabilitzant els dies que han fet us del servei de mainaderia               
per mes.  
 
NOTA: Aquest curs 2020-21, per tal d’adaptar-nos a les normes del departament            
d’ensenyament i salut, els serveis es poden veure afectats i adaptats per complir el              
requisits establerts per l’actual situació del COVID-19.  
 
 
 
Comissió menjador 
Vilanova i la Geltrú, juny de 2020. 


