
 
 

 

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. Podes 
obtenir més informació per correu electrònic escrivint-nos a afasantjordi@gmail.com  
 
Així mateix, us recordem que tota la informació actualitzada sobre el servei de 
menjador i de mainaderia actualment la podeu consultar a la Petita Guia de l’AFA, així 
com també en les diferents infografies on, de manera sintetitzada i visual, us hem 
recollit els aspectes més importants de l’ús d’aquests serveis. Aquesta informació la 
vau rebre la setmana passada a través dels grups de classe i també les podeu 
consultar a través de les xarxes socials de l’AFA (twitter i instagram).  

 
Els canvis de protocol sanitari establerts pel Departament d’Educació i Sanitat als 
quals s’ha hagut d’adaptar l’Escola en les darreres setmanes, també han afectat la 
gestió dels serveis de menjador i acollida. Aquesta és la raó per la qual hem 
primat aquells canals de difusió que hem considerat més immediats (correu 
electrònic, grups de classe i xarxes socials) i hem deixat de banda l’actualització de la 
web. No obstant, ho tenim en ment i en les properes setmanes l’actualitzarem i, com 
sempre, us informarem pels canals més immediats de que ja és correcta la seva 
informació.  

 
 

1.- SERVEI DE MENJADOR: 
 

1.1. Informació i normes generals 

 
A finals de cada mes us farem arribar el menú mensual relatiu al mes següent a 
través d’un correu electrònic per part de l’Escola, els grups de classe i les xarxes socials 
del menjador. Així mateix, el menú sempre està penjat a la web de l’Escola, en 
l’apartat de menjador (http://escolasantjordivng.cat/menu-del-mes/). 
 
Les famílies tenen dos maneres diferents d’acollir-se al servei de menjador: eventuals o 

fixos. 
 

EVENTUALS: 

• Són aquells infants que es queden menys de 3 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 la Secretaria de 
l’AFA abans de les 10h del mateix dia a través del formulari del 
menjador. 

• 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. Per això, les famílies que utilitzin el servei eventualment hauran de 
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facilitar un número de compte a Secretaria, per tal de poder passar rebut 
bancari a finals de mes. 

FIXOS: 

• Són aquells infants que es queden un mínim de tres dies a la setmana al 
menjador. Cal que sempre siguin els mateixos dies. 

• El preu del menú és més reduït, de 6.33€/dia. 

• El cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari a principis de mes, 

entre el 7 i el 10 de cada mes, amb l’excepció dels mesos de setembre i juny 
que serà a finals de mes. 

• IMPORTANT: Les famílies usuàries del menjador de manera fixe han d’omplir 
el full d’inscripció del menjador i enviar-lo a la Secretaria de l’AFA 
(afasantjordi@gmail.com) abans de l’inici del curs. 

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. Si es retornen dos rebuts, l’infant causarà 
baixa del menjador fins que s’actualitzi el deute. 

1.2. Faltes d’assistència 

Falta d’assistència d’infants fixes per motius personals: 

• Si s’ha avisat a la Secretaria de l’AFA abans de les 10h del matí del mateix 
dia a través del formulari del menjador s’abonarà en el rebut del següent 
mes una quantitat diària de 2,5 euros, corresponent al preu del menjar, 
cobrant-se només l’import relatiu al manteniment del servei de monitoratge. 

• Si la falta d’assistència no és informada abans de les 10h del matí del mateix 
dia es cobrarà l’import sencer. 

• Si la falta d’assistència és superior als 10 dies, no es cobrarà el manteniment 

del monitoratge a partir del 11è dia. 

• L’avís a la Secretaria ha de ser realitzat pels pares, mares o tutors de 
l’infant a través del formulari del menjador. En cap cas els infants 
poden avisar verbalment de la seva no assistència. 

Falta d’assistència d’infants fixes en cas de sortides o colònies: 

• En aquest cas no cal avisar a la Secretaria de l’AFA i no es cobrarà el servei 
d’aquest dia. 

 
1.3. Avantatges socis 

 
Les famílies que són sòcies de l’AFA gaudeixen dels següents avantatges: 

1. Les famílies associades a l’AFA que utilitzen el servei de menjador de manera fixe 

(3 o 4 dies) no cal que cada setmana segueixin els mateixos dies. No obstant, 

hauran d’informar a la Secretaria de l’AFA de qualsevol canvi important (ús o 
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absència) abans de les 10h del matí del mateix dia a través del formulari del 

menjador. 

2. Les famílies associades a l’AFA que utilitzen el servei de menjador de manera fixe 

durant tota la setmana (5 dies) disposaran de dos dies mensuals de lliure elecció 

per no utilitzar el menjador. Es retornarà l’import complert d’aquests dos dies 

(6.33€/dia) sempre i quan s’informi a la Secretaria de la seva absència abans de les 

10h del matí del mateix dia. 

3. Les famílies de P3 associades a l’AFA disposaran de manera gratuïta de l’agenda 

del menjador. Les famílies de P3 no sòcies hauran d’abonar l’import de l’agenda. 

 

1.4. Al·lèrgies, intoleràncies, dietes o medicació 

Al·lèrgies i intoleràncies: 

• Aquells infants que requereixen d’un menú especial a causa d’al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries (per exemple, sense gluten, sense ou, sense peix i 
marisc, sense làctic, sense porc, sense proteïna...) cal que la família informi i 
aporti documentació mèdica a la Secretaria de l’AFA. 

• En casos extrems d’al·lèrgies amb risc per la vida l’infant, l’AFA decidirà si la 
cuina té capacitat real per atendre’l, i es reserva el dret d’admissió fins a tenir 
la seguretat de que es podran cobrir les necessitats especials del infant. 

Dietes eventuals: 

• En el cas que un infant requereixi de manera eventual una dieta tova els pares, 
mares o tutors hauran d’informar i autoritzar-la a la Secretaria de l’AFA. 

• En el cas que un infant requereixi de manera reiterada la realització d’una dieta 
tova caldrà presentar a la Secretaria de l’AFA documentació mèdica que ho 
especifiqui. 

Us recordem que al menjador vetllem per la salut nutricional dels vostres infants i que 
les dietes només s’han de realitzar quan són realment necessàries i no com una 
alternativa al menú diari. 

Medicació: 

• Si l’infant requereix prendre algun tipus de medicament en l’horari de menjador 
haurà de presentar una autorització firmada pel pare, mare o tutor legal (en el 
model oficial de l’escola) i lliurar-la a la coordinadora del menjador annexant la 
recepta de la prescripció mèdica. 

 
1.5. PAUTES: 

• S’ha decidit que no serà obligatori que els nens es rentin les dents després de 
la realització de l’àpat. A partir de 2on faran un col·lutori 1 cop a la setmana. 

Les famílies que vulguin que els seus infants es rentin les dents hauran de 
portar raspall i pasta de dents propis. 



 
 

 

• Procurarem que els infants de P3 facin la migdiada o descansin una mica. En el 
cas que les famílies ho demanin també podran fer migdiada els infants de P4 i 
P5. 

• Es faran anotacions diàries a les agendes a P3, P4 i P5. A Primària (1r-6è) 
només es realitzaran informes trimestrals. 

 
1.6. DINAR AL MENJADOR PER A PARES I MARES: 

 
Tot i que sempre hem volgut donar a conèixer el servei de menjador als pares/mares 
de l’escola, aquest curs 2020-21, per tal de complir amb els requisits establerts per 
l’actual situació del COVID-19, aquest servei no es podrà dur a terme. 

 
 

2.- SERVEI DE MAINADERIA: 
 
Aquest curs el servei de mainaderia s’ofereix de 7.45h a 9.15h del matí per adequar-
nos a les diferents franges horàries d’entrada a l’escola que s’han establert a causa 
dels nous protocols sanitaris. Es podrà utilitzar el servei una hora sencera o bé franges 

1/4 hora a partir d’un ús de ½ hora.  
 
Per poder seguir en els protocols sanitaris des del mateix moment en el que els infants 
entrin a l’escola i la creació i el manteniment dels seus grups estables, l’accés a aquest 
servei només disposarà de tres moments d’entrada: a les 7.45h, a les 8.00h i a 
les 8.30h.  
 
El servei es realitza a la Sala d’Actes, disposant com a únic punt d’accés la porta de 
Secretaria. Aquesta porta disposa d’intèrfon i permet obrir-vos des de dins.  

 
Us podeu acollir al servei de mainaderia de dues maneres diferents: eventuals o fixos. 
Us recordem que els preus del servei són més avantatjosos pels socis de l’AFA: 
 

  
PER HORA PER 1/4 HORA 

  SOCI NO SOCI SOCI NO SOCI 

EVENTUAL PER HORA 3€ 3,5€ 0,75€ 0,90€ 

FIXE PER TRIMESTRE 120€ 135€ 60€ 68€ 

 
Pels infants fixes el cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari trimestral. Pels 
infants eventuals, el cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari a principis del 
mes posterior al servei, comptabilitzant els dies que han fet ús del servei de 
mainaderia durant aquell mes.  

 
NOTA: Les famílies que hagin d’utilitzar el servei de mainaderia de manera fixa han 
d’omplir un full d’inscripció i enviar-lo a Secretaria (afasantjordi@gmail.com) abans de 
començar el curs.  
Les famílies que utilitzin el servei eventualment, hauran de facilitar un numero de 
compte a secretaria, per tal de poder passar rebut bancari a finals de mes. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IMPORTANT: Aquest curs 2020-21, per tal d’adaptar-nos a les normes del 
Departament d’Educació i Salut, els serveis es poden veure afectats i adaptats per 
complir el requisits establerts per l’actual situació del COVID-19.  
 
 
 

Comissió de Menjador de l’AFA de l’Escola Sant Jordi 

Vilanova i la Geltrú, setembre de 2020. 


