
L’equip Educatiu del menjador de

l’Escola MARTA MATA

us dona la benvinguda al Curs 2017-2018

Benvolgudes famílies de l’escola MARTA MATA:

1. Introducció

El menjador escolar és un servei complementari que té com a objectiu

atendre les necessitats alimentàries i educatives dels usuaris de l’escola.

El menjador és un servei voluntari i de pagament que l’escola ofereix tant

als alumnes com als professionals del centre.

2. El Servei2. El Servei

2.1. La cuina

El menjar que consumim, és l’anomena’t “CUINA IN SITU”. És a dir, cuinat

diàriament a la cuina del centre pel nostra cuiner/a.

Elaborem dietes especials segons previsió del centre. Per motius

religiosos, al·lèrgies o malalties. Per demanar qualsevol dieta demaneu la

fitxa de sol·licitud dieta i recordeu d’adjuntar el certificat mèdic (sense

certificat mèdic no es donarà cap dieta al·lèrgica).

2.2. Menús

Els menús estan elaborats per dietistes titulats. Per poder consultar el

menú hi ha diferents possibilitats:

• Cada mes s’entregarà a cada família un menú del mes.

• Es penjarà a la cartellera del menjador un menú del mes en curs.

2.3. Informes



2.4. Tipus d’usuaris i pagaments

Per motius de seguretat i responsabilitat, i amb la intenció de poder oferir
correctament el nostre servei, totes les famílies que vulguin fer ús del
servei de menjador (fixes i esporàdics) hauran de complimentar i entregar
el full d’inscripció corresponent.

2.4.1. Habitual.
El que utilitza regularment el menjador i durant un període de temps
perllongat (un, dos, tres, quatre o cinc dies a la setmana). Amb un preu de
6,20 € /dia

2.4.2. Esporàdic.
El que l’utilitza de forma aleatòria. Amb un preu de 6,80 €

2.4.3. Forma de pagament

Amb la intenció de millorar el nostre servei de menjador, us informarem
dels canvis que duent a terme el nou curs.

- El cobrament del tant dels usuaris Fixes com dels Esporàdics, com a
novetat s’efectuarà per rebut bancari a mes vençut , entre el 5 y 10 del
mes següent a la prestació d’aquest.

- En cas de no disposar de conta bancària, s’enviarà un SMS a la família
per que facin l’ ingrés al banc indicat i amb la referència rebuda al
missatge.

Per qualsevol tipus de comunicació d’altes, baixes, modificacions de la
contractació, gestions de cobrament, gestions administratives, cal dirigir-
se a:
Nou telèfon d’atenció a les famílies: 877990220
E-mail: atcliente@serunion.elior.com

2.4.3. Comunicacions.
Recordem la necessitat de comunicar, al telèfon del menjador i abans de
les 10 del mati del dia en qüestió, el fet de la no utilització del servei de
menjador, d’aquesta manera , es procedirà a l'abonament del 3,10 € dia.
Qualsevol tipus de comunicació d’altes, baixes o modificació de la
contractació, s’hauran de realitzar al telèfon i/o al e-mail d’atenció a les
famílies.

2.4.4. Rebuts impagats.
En cas d’impagament d’un rebut, es procedirà a donar de baixa
temporalment el servei fins a que es faci efectiu el pagament
corresponent. Els usuaris amb rebuts pendents de pagament
corresponents al curs anterior, no podran fer ús del servei de menjador
fins que aquest no siguin cobrats.



3. Que cal portar?
3.1. Alumnes de P3, P4 i P5

Bata amb el nom de l’alumne en lloc visible
1 necesser amb raspall de dents i pasta de dents amb el nom
Una bosseta de tela per enviar el material a casa els divendres amb el
nom
1 capsa de mocadors de paper
1 bossa de tovalloletes humides

3.2. Resta d’alumnes

Bata amb el nom de l’alumne en lloc visible. (opcional)
1 necesser amb raspall de dents i pasta de dents amb el nom
1 capsa de mocadors de paper

4. Comunicació amb el menjador

Via correu electrònic: escolamartamata.bar@serunion.com
Via telefònica: Coordinadora del Centre (Jessica) 664.77.03.99
Via presencial: Sempre que es demani cita amb antelació prèvia.

5. Objectius del menjador5. Objectius del menjador

Tots els alumnes, començaran a realitzar diàriament uns hàbits higiènics i
de comportament a taula. Aquest hàbits a treballar són:
Aprendre a menjar de tot.
Identificar diferents aliments pel nom correcte.
Aprendre a comportar-se a taula.
Divertir-se i aprendre en el temps de lleure.
Assolir hàbits d’higiene personal.
Participar en les activitats proposades pels monitors.
Respectar les persones i aprendre a compartir.
Ser autònoms a l’hora de menjar.

6. Activitats i Projecte del curs

Aquest curs, alhora del menjador es treballarà entre d’altres el projecte
“Viatgem al futur”.
Les activitats es realitzaran del Octubre al Maig.
Setembre és un mes de coneixença
Juny és un mes d’acomiadament.

Restem a la vostra entera disposició.

L’equip educatiu



Acollida del migdia

Per motius de seguretat i responsabilitat, i amb la intenció de poder oferir
correctament el nostre servei, totes les famílies que vulguin fer ús del
servei de acollida (fixes i esporàdics) hauran de complimentar i entregar el
full d’inscripció corresponent.

2.4.1. Habitual.
El que utilitza regularment l’acollida i durant un període de temps
perllongat (un, dos, tres, quatre o cinc dies a la setmana). Amb un preu de

2.4.3. Forma de pagament

Amb la intenció de millorar el nostre servei d’acollida, us informarem dels
canvis que duent a terme el nou curs.

- El cobrament del tant dels usuaris Fixes com dels Esporàdics, com a
novetat s’efectuarà per rebut bancari a mes vençut , entre el 5 y 10 del
mes següent a la prestació d’aquest.

- En cas de no disposar de conta bancària, s’enviarà un SMS a la família
per que facin l’ ingrés al banc indicat i amb la referència rebuda al
missatge.

Per qualsevol tipus de comunicació d’altes, baixes, modificacions de la
contractació, gestions de cobrament, gestions administratives, cal dirigir-
se a:
Nou telèfon d’atenció a les famílies: 877990220
E-mail: atcliente@serunion.elior.com


