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NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR CURS 2018-19
• Els menús amb els seus al·lèrgens es programen de manera mensual i s’informa a les famílies de
manera periòdica per correu electrònic, també es pot consultar a la web de l’AMPA o al taulell
d’anuncis que disposa a l’escola.
• Les al·lèrgies a algun aliment s’han de comunicar mitjançant un certificat mèdic. Tots els/les
alumnes que utilitzin el servei de menjador i que facin alguna dieta especial, tinguin al·lèrgia o
preguin medicació hauran d’omplir una fitxa complementària.
• Si s’ha d’administrar algun medicament de manera puntual a l’alumne és imprescindible presentar
la recepta mèdica i l’autorització signada pels familiars a l’oficina de l’AMPA al matí.
• Si un/a alumne/a ha de fer dieta astringent cal comunicar-ho abans de les 9:30h a l'AMPA. El menú
de dieta estarà format per un primer plat d'arròs bullit, crema de pastanaga o sopa de porro amb
patata i pastanaga, de segon plat, peix blanc a la planxa o al vapor, pollastre a la planxa i de postres
poma o plàtan, en funció de la disponibilitat d’aliments que hi hagi al servei de menjador.
• El dia que un/a alumne vagi d’excursió, el servei de menjador preparà un dinar de picnic.
• Els nens i nenes d’Infantil han de dur una bata amb la beta i el nom. Per als altres cursos és
opcional. Tots els/les alumnes han de portar raspall i pasta de dents dins un estoig, marcat amb nom,
cognoms i curs, que quedarà al menjador fins a final de curs (cada trimestre es portarà a casa per a
la seva higiene i reposició).
• Els nous alumnes d’Educació Infantil fixes, se’ls cobrarà un suplement de 4€ (pagament únic) en
concepte d’agenda de menjador, la rebran a casa de manera setmanal. Aquesta agenda serà la
mateixa durant els tres cursos d’infantil.
• Pels alumnes fixes a menjador hi haurà 2 informes durant el curs: al desembre i al juny.
• La normativa i organització del menjador queden regulades pel Pla de Funcionament de Menjador
de l’Ampa Ramon Castelltort.
Tarifes 2018-2019
• Preu menjador fix bonificat: 6,20 € Alumnes que fan ús del servei 3 o més dies a la setmana.
• Preu menjador fix: 6,80 € Alumnes que fan ús del servei 1 o 2 dies a la setmana.
• Pagament amb tiquet esporàdic: 7,20 € Aquest servei suposa adquirir un tiquet a l’AMPA en horari
d’atenció i fer-lo arribar com a màxim el mateix dia a les 9:30h del matí.
• S'aplicarà un 10% de descompte per les famílies nombroses o monoparentals, que utilitzi la
modalitat de menjador fix o fix bonificat.
• L’ alumne fix que algun dia no utilitzin el servei de menjador haurà de comunicar-ho a l’AMPA abans
de les 9:30h del matí per telèfon o per correu electrònic. S’abonaran tots els dies que no s’utilitzin a
partir del segon dia en el rebut del mes següent.
• L’alumne que no es queda cada dia no pot canviar un dia per un altre durat la setmana.
El període de preinscripció al menjador serà del 20 de juny al 7 de juliol.

