NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
Inscripcions, altes i baixes del servei de menjador:
Per donar-se d’alta o baixa del servei cal acudir personalment al despatx de l’AMPA de l’escola,
emplenat el full corresponent.
Per a donar de baixa cal avisar amb 10 dies d’antelació i es farà la liquidació corresponent.
Sistema de pagament
El total de dies lectius del curs es multiplica per el preu diari i es divideix en 9 rebuts iguals que
es cobraran per domiciliació bancària de setembre a juny.
La devolució d’algun rebut genera el pagament de les despeses que se’n derivin.
El no pagament de dos rebuts pot comportar la baixa del menjador.
Esporàdics
Els alumnes que no estan matriculats al servei i necessiten fer-ne ús de manera esporàdica, han
de comprar un tiquet al despatx de l’AMPA i portar-lo el mateix dia en què es farà ús del servei.
El tiquet s’ha de donar al mestre del nen.
També hi ha un pac de 15 tiquets a un preu més econòmic. Son vàlids fins a finals del curs i es
poden compartir amb els germans.
Menús
Els menús s’elaboren mensualment seguint les pautes del departament de salut de la Generalitat.
Els podeu consultar a la pagina web de l’AMPA i de l’escola.
Dietes especials
Tots els nens que tinguin al·lèrgies o intoleràncies a determinats aliments, han de portar un del
metge, i emplenar el full corresponent, on s’haurà d’especificar símptomes i tractament.
Aquest informe l’han de donar personalment a la coordinadora del menjador.
Els nens que hagin de fer dieta ens han de fer arribar una nota ben complimentat, nom del
nen/a, curs i data i tipus de dieta.
Quan no sigui possible adaptar el menú del dia, es substituirà pel menú de dieta compost de:
arròs bullit, segon a la planxa i poma.
Medicaments
En cas de tenir que donar medicació, el medicament ha d’anar acompanyat de la recepta
medica, amb l’horari i la dosis, i l’autorització adjunta ben complimentada.
Normes bàsiques:
No es permet menjar llaminadures.
Si s’han de recollir alumnes durant l’horari de menjador, s’ha de avisar abans.
Els alumnes amb de ser respectuosos i educats envers als seus monitors i als seus companys.
Tant la comissió de menjador con la coordinadora de menjador i la directora de l’AMPA estan a
disposició de les famílies per resoldre qualsevol dubta.

Signatura del pare/tutor o mare/tutora
Sant Quirze del Vallès, ____ d______________ de 20__

