CIRCULAR INFORMATIVA. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR . CURS 12/13
El menjar s'elabora al centre diariament per la cuinera del centre.El personal de cuina i menjador,
(cuinera, personal de neteja i monitors) pertany a l'empresa Scolarest i està sota la supervisió del
Consell Escolar.La coordinadora dels monitors es Dª Micaela i l’encarregada del menjador del centre Dª
Ana Giner.
Durant l' horari de menjador els alumnes reben l'atenció dels monitors i supervisió de docents.
HORARI i DIES DE SERVEI .El servici s' inicia el día 13 de setembre i finalitza el 20 de juny.

El darrer dia de classe del mes de juny no hi haurà servei de menjador.
L' horari és de 14 hores fins les 15’30 hores. (els alumnes d’infantil i primer cicle davallen a partir de les 13’30h.
acompanyats pels monitors del menjador).
De 15 a 15’30 hores s’han de recollir als nins i nines accedint al centre pel carrer Matamusinos (pati del centre).
Educació InfantiL i primària: omplir el full d’autoritzacions i registres.
A les 15’30 només romandran al centre els alumnes que participen en activitats extraescolars (Club del Cole, esports,
música...), els nins i nines que van tots sols a casa han de presentar una autorització per escrit signada pels pares per
a tot el curs.
En el cas de retard a l'hora de recollida el nin o nina es registrarà i aplicarà el protocol de puntualitat del centre.
En cas de retard reiteratiu i injustificat es cridarà a la Policia Local ( acord Consell Escolar del centre).
INFORMACIÓ A LOS PARES
Els pares que recullin al seus fills de 15 a 15’30 poden sol.licitar informació diària a les monitores. No poden

accedir al menjador ni a la cuina.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI I ABONAMENT DEL SERVEI
Per a fer ús del servei de forma fixa s'ha d'omplir una butlleta d'inscripció i presentar-la a Secretaria.Les places són
limitades.
També s’ha d’omplir el full de registre i autoritzacions.
Alumnes fixos que fan ús del servei tot el curs: mitjançant domiciliació bancària.

NOVETAT!! Alumnes eventuals : Anar a la cuina del centre. Omplir un full de domiciliació
bancaria. Recollir el bloc de tiquets que es facturaran a mes vençut en funció de l’assistència al
servei. El dia que facin ús del servei s’omplira el tiquet amb les dades i l’alumne el donara a
primera hora al profesor.A educación infantil es fica el tiquet dins la bosseta del berenar.
EL CENTRE NO VEN TIQUETS.
Els tiquets DEL CURS PASSAT no serviran per aquest curs.
Alumnes fixos Només en el cas d'enfermetat superior a tres dies se les descomptarà, a partir del quart día, els dies
que no faci ús del servei a la quota del proper mes, així si el seu fill falta sis dies es descomtaran el quart, cinquè i sisè
dia.Es imprescindible presentar informe o justificant del metge

MES

AÑO

DIAS

PRECIO

SEPTIEMBRE

2012

12

6,589

TOTAL
79,068

OCTUBRE

2012

22

6,589

144,958

NOVIEMBRE

2012

21

6,589

138,369

DICIEMBRE

2012

14

6,589

92,246

ENERO

2013

18

6,589

118,602

FEBRERO

2013

19

6,589

125,191

MARZO

2013

17

6,589

112,013

ABRIL

2013

17

6,589

112,013

MAYO

2013

21

6,589

138,369

JUNIO*

2013

14

6,589

92,246

Total

174
El tiquet per dia a 7,25€

A la quota de juny ja s’han descomptat els dos dies no lectius que encara estan pendent per determinar.

MENÚ
A principi de cada mes s'els donarà un full amb el menú mensual, tambè es pot recollir a Secretaria i/o consultar a la
plana web.En cas de necessitar menú de dieta han d'indicar-lo, SEMPRE PER ESCRIT, el mateix dia a la cuinera, tutora
o mitjançant el tiquet.
Pels menus específics ( al.lèrgies) s’ha de presentar un informe del metge o pediatra.

Els pares no poden demanar que al seu fill no mengi determinats aliments sense una causa mèdica
justificada per escrit, han de menjar de tot ( pastanaga, blat de moro, llenties...)
No s'admeten ni baixes ni altes per periodes curts.
MOLT IMPORTANT

EN EL CAS DE NO FER EFECTIVA LA QUOTA MENSUAL EN EL TEMPS ESTABLERT I DE FORMA
SISTEMÀTICA SE'LS DONARÀ AUTOMÀTICAMENT DE BAIXA I PASARAN ELS DARRERS A LA
LLISTA D'ESPERA DONANT LA SEVA PLAÇA A ALTRE ALUMNE.
En cas de tenir qualque rebut pendent del curs passat s’ha d’abonar abans de poder fer ús
del Servei. Pasar per Direcció
Per a consultes,o suggeriments han de comentar-los amb la profesora encarregada del menjador, Direcció, Cap
d'estudis o Secretaría del centre.També l’AMIPA recull les seves aportacions.
El menjador és un servei de l'escola per això hi ha una normativa d'obligat compliment que regula la
permanència dels alumnes , en el cas d'incompliment és donaran de baixa com usuari del servei.
De forma eventual la Direcció pot autoritzar l'ús del servei pels pares i mares dels alumnes usuaris. Segons
normativa de la Consellleria s'ha de sol.licitar per escrit a Secretaria.

Per poder fer ús del Servei s’ha de retallar i entregar al centre---------------------------------------------------Sr/Sra........................................................................................................................DNI..................................
Pare/mare dels alumnes:
Pateix el seu/va fill/a qualque tipus d'alergia alimentaria coneguda?_________
He rebut la circular del menjador escolar i estic assabentat/ada de les normes del servei .
Data i signatura

