Benvolgudes famílies,
Tot l’equip de menjador i cuina estem desitjant retrobar-nos amb els vostres fills/es a l’escola
després de tants mesos.
Us volem comunicar que, per part nostra, hem estat treballat per adaptar-nos i seguir tots els
protocols de covid-19 establerts per l’escola, que s’adeqüen als marcats pel Departament
d’Educació. Així doncs, seguint amb aquest protocol, hi haurà alguns grups d’infants que dinaran
al menjador, d’altres al replà de l’entrada del menjador i algun altre grup ho farà al replà que hi
ha davant de la cuina. Aquesta mesura ens permet mantenir les distàncies necessàries entre
alumnes i que cada grup estable estigui en una taula. Tots els espais disposaran de gel
hidroalcohòlic, les monitores aniran amb mascareta durant tot el servei i els infants es rentaran
les mans abans i després de dinar, així com abans d’entrar i sortir de la classe.
Respecte a l'hora d'esbarjo de menjador, el pati manté la sectorització proposada per l'escola.
A Infantil, per grups. A Primària, per cicles.
D’acord amb el que estipula el Departament d’Educació, publicat en el DOGC com a Decret
160/1996 de 14 de maig de 2020, el preu per l’usuari fix de menjador és de 6,33€/dia i de 6,96€
per als usuaris esporàdics.
Per tal d’adaptar-nos millor a la situació actual, aquest curs el cobrament de la quota de
menjador serà a mes vençut, així doncs el rebut es girarà durant els primers 10 dies del mes
següent.
En CAS DE CONFINAMENT escolar d’algun dels grups, no cal avisar a menjador. En aquest cas,
durant els dies de confinament i segons patró de l’alumne/a, el càrrec es reduirà dels 6,33
€/dia a 2,50 €/dia, tenint en compte els costos pel manteniment dels sous de les monitores.
Pel que fa a la resta, la normativa segueix essent la mateixa. És a dir, si un/a alumne/a falta al
menjador s’ha d’avisar al telèfon del menjador abans de les 11h del mateix dia. En aquest cas,
el descompte és de 2€ per dia d'absència.
Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres via telf., whats 608 30 56 30 o mail
grsanalagarriga@gmail.com
Ens veiem aviat!
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