Escola Els Ganxets
Funcionament del servei de menjador de l’escola
Benvolgudes famílies, som Menjars de la Mediterrània i gestionarem el servei
de menjador de l’escola durant el proper curs 2019–2020.
La coordinadora del servei és la Violeta Singla i el telèfon de contacte del
menjador és el 657 146 673.
Horari del servei:
L’horari del servei de menjador és de les 12.00 hores fins a les 15 hores. Hi ha
dos torns per dinar. De 12.00 hores a 13.00 hores i de 13.00 a 14.00, segons
les extraescolars.
Informes trimestrals:
Els informes de menjador són una de les vies de comunicació entre el servei de
menjador i les famílies. Depenent del curs, la freqüència dels informes és
diferent, d’aquesta manera a educació infantil els informes són diaris i, a
educació primària, els informes son trimestrals.
Tipus d’usuaris:


Usuaris fixes:
- Es consideraran alumnes fixes els que facin ús del servei de menjador
com a mínim un dia fixe setmanal durant el curs escolar.
- El preu diari del menú és de 6,70€.
- El pagament dels rebuts es farà mitjançant domiciliació bancària i es
cobrarà entre els dies 1 i 10 del mes següent.
- En cas de la devolució d’un rebut, s’haurà d’efectuar el pagament en
efectiu a la coordinadora abans del dia 15, en cas de no efectuar el
pagament, l’alumne no podrà fer ús del servei de menjador. L’import
per les gestions dels rebuts tornats tindrà un recàrrec de 5€ per rebut
retornat.
- Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar via Whatsapp a la
coordinadora abans de les 9.30h indicant nom, cognoms i curs. En
cas contrari es cobrarà el menú com si s’hagués consumit.



Usuaris esporàdics:
- Hauran de comprar tiquets en efectiu a la coordinadora al menjador
de l’escola. L’horari d’atenció a les famílies és de 8.30h a 9h de dilluns
a divendres.
- El preu del tiquet és de 6,70€.
- Quan un alumne/a hagi de fer ús del tiquet el podrà entregar a la
coordinadora o deixar-lo a les bústies del menjador.
- Si un mateix alumne/a té 2 tiquets pendents de pagament, no podrà
fer ús del servei de menjador.

Cobraments
El telèfon de contacte és el 977 795 222 i el correu electrònic és
maria.sanchez@mediterraniamenjars.com.
Dietes especials:
Als alumnes que ho sol·licitin per motius mèdics, se’ls oferiran dietes adaptades
a les seves necessitats. Per a fer una adaptació, és imprescindible presentar la
fitxa d’al·lèrgies i/o intoleràncies acompanyada d’un certificat mèdic.
La responsable de nutrició i seguretat alimentària és l’Anna Pérez. Estarà a
disposició de les famílies per a resoldre les qüestions que puguin sorgir. El telèfon
de contacte és el 649 533 296 i el seu correu electrònic és
anna.perez@mediterraniamenjars.com.

Material que cal portar a inici de curs:
Tots els/les alumnes que fan ús del servei de menjador hauran de portar:
 Un necesser amb un raspall de dents marcat amb el nom i cognoms i un
tub de pasta de dents.
 Opcional: Una bata o pitet amb una beta per penjar marcat amb el nom.
Material específic per als alumnes de P3:




Roba de llit (llençol de dalt, de baix, i una manta) marcada amb el nom
per l’estona de descans després de dinar.
Una bata o pitet amb una beta per penjar marcat amb el nom.
Un necesser amb un raspall de dents marcat amb el nom i un tub de pasta
de dents.

