CIRCULAR Nº 2
Curs 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Encetem curs i des de l’AMPA estem treballant per oferir els nostres serveis complint tots els
protocols establerts tant per les administracions com el pla d’organització del curs 2020/2021 de
l’escola, posant com a prioritat sempre la millor seguretat pels nostres fills i filles.
Arran de totes aquestes mesures, el servei de menjador per aquest proper curs presenta una sèrie
de canvis importants a tenir en compte.
Novetats a destacar:
• Registre obligatori per part de totes les famílies a l’aplicatiu web de l’empresa Cuina Gestió,
membre del grup Ausolan. S’han de registrar totes les famílies tant les que facin ús del servei
de menjador en modalitat de fixe, com esporàdics, així com per les famílies amb beca
menjador. També és imprescindible el registre per totes aquelles famílies que facin ús del servei
d’acollida, tant de matí com de tarda, encara que no facin ús del servei de menjador. Les
acollides també es gestionen a través de l’aplicatiu. Molt important! Aquest registre s’ha de
fer amb data límit el 9 de setembre per a poder rebre el servei de menjador el primer dia
de curs.
• El pagament del servei del menjador es realitzarà a través d’aquest aplicatiu en format targeta
moneder.
• Modificació dels torns de menjador. Els alumnes es dividiran en zones establertes prèviament
en diferents torns per complir amb la normativa de seguretat Covid-19.
• El preu del servei del menjador per aquest curs serà de 6,84€. L’increment és el que correspon
segons l’IPC.
• A causa de la situació acutal i seguint les recomanacions del PROCICAT, aquest curs no es farà
la rentada de dents després dels àpats, per tant no caldrà portar necesser. A més, els alumnes
de P3 mantindran la migdiada després del dinar, però caldrà portar cada dia un llençol i coixí
net amb la bossa del menjador.
• El contacte de la coordinadora del servei de menjador continuarà sent la Violeta Singlà. La
coordinadora atendrà totes les comunicacions relatives al servei i àpats del menjador a través
de l’aplicatiu, i per urgències al telèfon 657 146 673.
Per aquest motiu s’adjunta:
- Normativa del servei del menjador curs 2020/2021.
- Manual d’instruccions de la plataforma on-line servei de menjador.
- Manual d’instruccions per a preinscripcions a la plataforma on-line del servei de menjador.
MOLT IMPORTANT: Si us plau, llegiu-vos tota aquesta documentació adjunta per ampliar
informació.

