
DOSSIER INFORMATIU SERVEI DE MENJADOR

1. INFORMACIÓ GENERAL

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, grup de delegades i les xarxes socials de l'AFA. 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 dues maneres d’acollir-se al servei de menjador:

Eventuals:

● Són aquells infants que es queden menys de 3 dies a la setmana al menjador.
● El preu del menú per a eventual és:

- 7,3€/dia per a famílies membres de l'AFA    (7,19€ + 0,11€ serveis de gestió).
- 8€/dia per a famílies no membres de l'AFA (7,19€ + 0,81€ serveis de gestió).

● Les famílies que utilitzin aquesta opció hauran d’avisar a través del Formulari de
Menjador abans de les 10h del mateix dia.

● 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 facilitar un número de compte
a la Secretaria de l'AFA, 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 cada setmana siguin els mateixos dies.

● El preu del menú és més reduït:
- 6,55€/dia per a famílies membres de l'AFA (6,54€ + 0,01€ serveis de gestió).
- 7€/dia per a famílies no membres de l'AFA (6,54€ + 0,46€ serveis de gestió).

● El cobrament es realitza mitjançant un rebut bancari a principis de mes, entre l'1 i el 2
de cada mes següent, amb l’excepció del mes de desembre i de juny que serà el dia
següent de finalitzar el servei de Temps de Migdia.

● IMPORTANT: Les famílies usuàries del menjador de manera fixe han d’omplir el
Formulari d’Inscripció del Menjador 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.

http://escolasantjordivng.cat/menu-del-mes/)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERtDUkz8BqnVZdHBC9qvFUjMTaKA94RxHJxkeUVBtrm0nMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERtDUkz8BqnVZdHBC9qvFUjMTaKA94RxHJxkeUVBtrm0nMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe40hWwEBlXP_cfFsYuURMLFGU16IbriZsMW8gfzMkwIKSm8Q/viewform


2. PAUTES

● No serà obligatori que els nens es rentin les dents després de la realització de l’àpat. A
partir de 2n 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. Al whatsapp de les classes de P4 i P5 es
penjarà diariament una foto de la taula que omplen les monitores indicant com ha anat
el dinar de cada nen. A Primària (1r-6è) només es realitzaran informes trimestrals.

● En el cas de faltes de comportament greus i reiterades, l'AFA es reserva el dret
d'expulsar temporalment l'infant del servei de Temps de Migdia. Aquesta decisió
sempre es prendrà de manera col·legiada amb la direcció de l'Escola.

3. FALTES D’ASSISTÈNCIA

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

● Si s’ha avisat abans de les 10h del matí del mateix dia a través del Formulari de
Menjador no s'abonarà cap cost pel servei d'aquest dia.

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

● L’avís 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 i no es cobrarà el servei d’aquest dia.

4. AVANTATGES PER A LES FAMÍLIES MEMBRES DE L’AFA

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, 4 o 5

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 absència) abans de les 10h del matí

del mateix dia a través del Formulari del Menjador.

2. 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.

3. Les famílies associades a l'AFA disposen de preus més econòmics en el servei del Temps

de Migdia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERtDUkz8BqnVZdHBC9qvFUjMTaKA94RxHJxkeUVBtrm0nMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERtDUkz8BqnVZdHBC9qvFUjMTaKA94RxHJxkeUVBtrm0nMA/viewform


5. DIETES, AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I MEDICACIÓ:

Dietes que oferim:

Els menús que s'ofereixen al menjador escolar responen a la dieta mediterrània, prioritzant
sempre que sigui possible els productes locals (Km 0). No obstant, el menjador també ofereix la
dieta halal.

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 través del Formulari de Menjador.

En el cas que un infant requereixi de manera reiterada la realització d’una dieta tova caldrà
enviar al mail de la Secretaria de l’AFA la 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.

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 de l’infant.

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERtDUkz8BqnVZdHBC9qvFUjMTaKA94RxHJxkeUVBtrm0nMA/viewform



