Informació del servei de menjador
La inscripció al servei del menjador i la baixa del mateix servei s’hauran de fer per escrit omplint el formulari
corresponent, els quals es podran adquirir, o bé a l’AMPA o a través de la coordinadora del menjador. Un alumne/a
es considerarà fix a partir d’un patró d’un dia a la setmana, o en els casos en que un alumne necessiti fer ús del servei
en dates variables s’haurà de lliurar el calendari del mes abans d’acabar el mes anterior a la coordinadora.
El preu del servei de menjador és de 6.20€ per dia, el cobrament es gestionarà des de GR SANA LA GARRIGA, empresa
responsable del servei de menjador. Entre l’1 i el 10 de cada mes es farà el cobrament dels dies lectius d’aquell mes
seguint el patró fix de cada alumne i es descomptarà les faltes avisades del mes anterior.
Tots els i les alumnes tindran pícnic el dia que tinguin una sortida que ocupi el temps de migdia, i coincideixi amb el
patró que segueix l’alumne/a.
Un/a alumne/a serà considerat esporàdic quan es quedi puntualment al servei de menjador, en aquest cas haurà de
comprar el tiquet via TPV abans de les 11h del mateix dia. El preu és de 6.80€. L’últim dia del primer trimestre (Nadal)
i l’últim dia del curs, s’anima a tots els alumnes de l’escola que vulguin a quedar-se a dinar, en aquest cas el preu del
tiquet és el mateix, 6.80€, es farà arribar una circular a totes les famílies, per tal de comprar el tiquet per TPV fins a la
data indicada.
Per qualsevol dubte de caràcter administratiu, educatiu, alimentari, canvi de patró, etc... us podeu posar en contacte
amb nosaltres a través del telèfon 608 30 56 30 de 7:30 a 15:00h (trucades o whats app), o del correu electrònic
grsanalagarriga@gmail.com
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En el cas que un/a alumne/a fix no faci ús del servei de menjador, es considerarà falta avisada sempre que
s’avisi abans de les 11:00h del mateix dia, al telèfon esmentat abans, en aquest cas s’aplicarà un descompte
de 2€ per cada dia que falti (es veurà reflectit en l’import del mes següent)
No es canvia el dia, és a dir, si un alumne es queda per exemple dimecres i divendres, i falta aquell dimecres
no es pot canviar per dijous. S’ha de seguir el patró i si necessita quedar-se algun dia fora del patró es cobrarà
de més.
Per qualsevol modificació del patró o donar-se de baixa del servei de menjador s’ha de notificar abans del dia
29 del mes anterior via mail, telèfon o whats app.
Els i les alumnes amb patró fix de menys de tres dies que es vulguin quedar algun dia que no està dintre del
patró hauran de comprar tiquet d’esporàdic, si el patró és de tres dies a la setmana o més, i té necessitat de
quedar-se un dia fora del seu patró aquest dia de més es cobrarà domiciliat a preu de fix, en la quota del mes
següent.
El preu del menú-pícnic és de 5€.
Quan un alumne/a necessiti dieta (astringent o restringent) s’haurà de comunicar a través d’una nota a
l’agenda, i el tutor o tutora ens ho farà arribar, o a través del telèfon del menjador.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA

PRIMER TORN: De 12:30h a 13:30h aproximadament, entren a dinar de p3 a 2n
SEGON TORN: De 13.30h a 14:30h aproximadament, entren a dinar de 3r a 6è.

CURS

P3

-

MONITORA

HORARI

12:30H DINAR
PILAR CANO
13:30H LAVABO
I
13:45H DORMIR/DESCANSAR
ROSER RODRÍGUEZ 14:45H DESPERTAR/LAVABOS ENTRAR A CLASSE

P4
I
P5

GISELA GARCIA
I
JOANA OLIVERAS I
IMMA BUFÍ

12:30H DINAR
13:30H LAVABO
13:40H ACTIVITAT/ TALLER A LA CLASSE O AL PATI
14:15H ESBARJO
14:45H RECOLLIR, LAVABO, ENTRAR A CLASSE

1R
I
2N

FINA BERZAL
I
ELISABETH GARCIA

12:30H PUNT DE TROBADA
12:40H DINAR
13:30H ACTIVITAT/ESBARJO
14:45H RECOLLIR, LAVABO, ENTRAR A CLASSE

3R
4T
5È
6È

REBECA ANDREU
MARIBEL ORTEGA
LAIA LOPEZ
JUDIT NAVARRO

12:30H PUNT DE TROBADA
12:40H ACTIVITAT/ESBARJO
13:40H DINAR
14:40H ESBARJO/JOC LLIURE
14: 45H RECOLLIR, LAVABOS, CLASSE

Divendres és el dia sense futbol.
De 3r a 6è, cada dia hi ha un encarregat de taula diferent que és qui ha d’ajudar a recollir la taula.
Potenciem la col·laboració entre companys de diferents edats, com per exemple, els grans ajuden a p3,
posar llitets, despertar-los, posar sabatetes, etc.
L’últim divendres de cada mes, tindrem coca de postres per celebrar conjuntament els aniversaris d’aquell
mes.

