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Passeig Marítim, 11
08003 BARCELONA

SERVEI DE MENJADOR
L’espai del migdia és un espai d’aprenentatge d’hàbits , un espai educatiu i un espai de socialització.
El temps del migdia implica el plantejaments d’uns objectius relacionats amb l’adquisició d’hàbits
saludables que fan referència a l’educació higiènica i alimentaria i en l’educació del temps de lleure
al voltant del menjador. És per això que la comissió de menjador del Consell escolar (Direcció,
mestres i AFA) ha elaborat les normes d’organització i funcionament del menjador aprovades pel
Consell Escolar i que es poden trobar a la web de l’escola.
El servei del menjador esta gestionat per l’escola i amb el suport de la Comissió de Menjador del
Consell Escolar (Direcció, mestres i AFA).
L’empresa Cat School és l’encarregada de gestionar aquest servei.

QUE NECESSITEM SABER
1. El servei de menjador comença el 12 de setembre de 2019 i acaba el 19 de juny del 2020
2. Els alumnes de P3 poden utilitzar aquest servei a partir del 16 de setembre.
3. Menús: L’escola ofereix el menú basal, el menú sense carn. Els menús es poden trobar a la
pàgina web de l’escola.
4. No es pot fer ús del menjador si hi ha deutes del curs anterior.
5. Els alumnes de P5 fins a 6è poden formar part de la Coral de l’Escola de 13h a 14:30. És una
activitat gratuïta. També poden participar tots els alumnes que ho desitgin
independentment si utilitzen aquest servei.
6. Al migdia en horari de menjador els alumnes poden participar en l’activitat “Aprenem a
jugar als Escacs “ i que organitza l’AFA per a tots els alumnes de forma gratuïta.
7. L’AFA organitza amb l’escola de músics JPC, classes de llenguatge musical i instrument
musical com activitat extraescolar per a les famílies que ho desitgin.

PREUS:

1. Usuaris fixos:
•

El preu del menú és de 6,60 : 6,20€ inclou el dinar i monitoratge i 0,40€ en concepte
ratio/alumne més baixa, activitats i materials els tallers del migdia, servei de l’aigua filtrada,
servei de bugaderia i altres despeses que garanteixin un servei de qualitat per a tots els
nostres nens.

•

Els pagaments es realitzen a principi de més de l’1 al 10 de cada més per domiciliació
bancària o en efectiu a la mateixa escola.

2. Usuaris esporàdics.
•

El preu del servei del menjador és de 6,90€ per les famílies que ho necessitin puntualment.

•

Les famílies que ho desitgin poden comprar un pack de 5 tiquets de menjador que podran
utilitzar durant tot el curs i el preu és de 6,80€.

•

Cal avisar a l’escola abans de les 10 de matí per fer ús del servei del menjador.

Els alumnes sense ajut de menjador:
Cal avisar abans de les 10 del matí si no és queda a dinar. Només en aquest cas s’aplicarà el
descompte dels dies que no s’ha quedat a dinar al mes següent.

Famílies amb Ajut de Menjador:


L’ajut que dona l’Ajuntament de Barcelona, no cobreix la despesa total d’aquest servei.



Les famílies han de pagar aquesta diferencia amb una quota fixa mensual de setembre a
juny.



No s’aplicarà cap descompte els dies que no ha vingut

