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MENJADOR ESCOLAR - Curs 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Comença un nou curs i ens adrecem a vosaltres per donar-vos la benvinguda i presentar-vos alguns
aspectes bàsics del funcionament del menjador de l’escola que aquest curs ha canviat donada la
situació excepcional a causa de la COVID. Us preguem que si us plau, els llegiu atentament.
Des de l’AFA, com cada curs, seguim treballant per millorar el servei de menjador i vetllem per tal que
els productes siguin el més saludables que es pugui, utilitzant productes de proximitat, de temporada, i en
la mesura del possible amb el certificat oficial ecològic. Són els nostres objectius donar als nostres fills la
millor alimentació possible i fer del temps de migdia un espai d’aprenentatge i creixement, de la mà de
l’empresa Cuina i Lleure Pam i Pipa S. L . que ens ofereix el servei de cuina i monitoratge.

Informacions bàsiques de la Normativa de menjador
COMUNICACIÓ FAMÍLIES-ESCOLA
Cada matí de 9.30 a 11 hores la Míriam, Coordinadora de menjador, atendrà a les famílies
TELEMÀTICAMENT.
Podreu contactar amb la Míriam en el EMAIL i TELÈFON MÒBIL que us facilitem:
TELÈFON MÒBIL: 670 60 95 41
EMAIL: coordinadoramenjadorff@gmail.com
Per qualsevol dubte, neguit o necessitat que les famílies puguin tenir més enllà de les qüestions del dia a
dia de les que s’encarrega la Míriam el Grup de Menjador està a la vostra disposició a través del
següent email: menjarsafontfargas@gmail.com

HORARI I TORNS DE MENJADOR
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De 12:30 a 15:00 hores per a Educació Infantil i primer i segon cicle d'Educació Primària
De 13:00 a 15:00 hores per al cicle mitjà i superior de Primària.
Els grup-classe que comparteix la mateixa aula dinarà junt al menjador i ho farà amb una separació de 1,5
metres de la resta de grups-classe que dinin en el mateix torn al menjador per garantir les mesures de
seguretat i la traçabilitat indicades pel Departament de Salut.
Primer torn (12:30-13:20)
Els tres grups de P3 dinen a l’aula.
Els 7 grups de P4/P5 i els 5 grups de 1r i 2n dinen al menjador, cadascun d’ells mantenint el grup-classe
de l’aula i separats amb la distància de seguretat de 1,5 metres de la resta de grups-classe.
Segon torn (13:50-14:40)
Els 5 grups de 3r i 4t i els 5 grups de 5è i 6è dinen al menjador, cadascun d’ells mantenint el grup-classe
de l’aula i separats amb la distància de seguretat de 1,5 metres de la resta de grups-classe.
ASPECTES ECONÒMICS
El preu de menjador, pel curs 20-21, és de 124€ mensuals per alumne. Aquesta quota inclou les despeses
de tot el curs des del mes de setembre fins al mes de juny. El Consell Escolar de l’escola aprova repartir
les despeses totals del curs en nou quotes, (de setembre a maig), sempre i quan es contracti aquest
servei des del primer dia fins al darrer dia del curs.
IMPORTANT: SI L’ALUMNE S’INCORPORA UN COP INICIAT EL CURS HAURÀ
D’ABONAR L’IMPORT SENCER DEL MES DE JUNY (124€).
Ès imprescindible tenir el rebut domiciliat per poder fer ús del servei de menjador.
Es passarà el cobrament dels rebuts entre el 1 i el 5 de cada mes, de setembre a maig. Els rebuts
retornats s’incrementaran en 2€ per les despeses bancàries i de gestió.
Els impagats es donaran automàticament de baixa del servei de menjador el dia 30 del mes no
abonat i no podran fer ús d’aquest servei fins que no sigui liquidada la totalitat del deute.
El compte per fer el pagament dels fixes és el compte de Pam i Pipa, gestor del servei de menjador:
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ES41 0081 0076 3900 0130 5131
Es poden comprar TIQUETS ESPORÀDICS. El preu de cada tiquet és de 6,96€. Cada cop que
l’alumne vulgui fer ús del menjador haurà de lliurar el comprovant bancari a la coordinadora
(Míriam) abans de les 10:00h. És imprescindible que al realitzar la compra dels tiquets feu

constar el nom del vostre fill/a.
NOVETAT IMPORTANT: les famílies que facin ús del servei esporàdic han d’omplir el full
d’inscripció a menjador.
La forma de pagament del servei de menjador per els esporàdics és la transferència bancària. Tots
els pagaments del menjador que es fan durant el curs escolar podran fer-se via transferència o pels
caixers de Banc Sabadell sense pagar cap comissió.
El compte per fer el pagament dels esporàdics, és el compte de Pam i Pipa, gestor del servei de
menjador: ES41 0081 0076 3900 0130 5131
DIETES ESPECIALS
Els nens que necessitin dinar de règim de forma esporàdica ho han de notificar diàriament, sempre abans
de les 9:30 hores, a la Coordinadora de menjador, indicant de quin tipus de dieta es tracta. Quan es tracti
de casos de règim de llarga durada caldrà presentar un certificat mèdic.

ABSÈNCIA PER MALALTIA
A partir de quatre dies consecutius d’absència per malaltia es retornarà l’import a partir del cinquè dia,
només l’import corresponent al menjar i si la família ha fet previ avís de no assistència. Els diners dels
quatre primers dies només es retornaran si la família ha fet previ avís de no assistència i en casos
relacionats amb el covid, amb justificant mèdic i excepcionalment aquest curs escolar. La devolució
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ABSÈNCIA PER QUARANTENA
En el cas que un grup-classe s’hagi de posar en quarantena es retornarà l’import corresponent al cost del
menjar (no al servei) desde el primer dia d’absència.
DONAR-SE DE BAIXA DEL MENJADOR
Per donar-se de baixa del menjador serà obligatori emplenar un full de baixa que la coordinadora de
menjador facilitarà a les famílies que ho sol·licitin. Si la baixa es realitza abans del dia 15 del mes en curs
s’abonaran 15 dies del mes en curs. En cas de fer-ho després del dia 15 s’haurà d’abonar el mes sencer.
NORMES DE CONVIVÈNCIA
Trobareu la Normativa de menjador complerta al web de l’AFA www.afafontdenfargas.cat/menjador, on
també mensualment hi trobareu els menús diaris i d’altres informacions.
D’acord amb les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), si un alumne no respecta les
normes de convivència podrà ser sancionat per la Comissió de Temps de Migdia i si cal no podrà fer ús
d’aquest servei.
Posem a la vostra disposició el correu menjarsafontfargas@gmail.com per adreçar a la Comissió de
Temps de Migdia els vostres suggeriments i també si voleu col·laborar amb nosaltres.
Us desitgem un bon començament de curs!
Barcelona, 25 de setembre de 2020

L’AFA de l’Escola Font d’en Fargas

