INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES USUARIS DE
MENJADOR

1. Empresa subministradora
-

Fonda Europa (Can Patena) de Sa Pobla.
Encarregat de l’empresa: Pep Alorda.
Telèfon de l’empresa: 971 54 03 03

2. Monitores
-

Hi haurà dues monitores actuaran com a voluntàries educatives.
Les monitores del servei seran les mateixes que el curs passat:
➔ Magdalena Abrines (escola matinera i menjador)
➔ Magdalena Oliver (menjador)
3. Preus del servei

-

Preu del menjar fixat per Conselleria: 5’12€

- Preus:.
➔ Fixes: 5’10€
➔ Eventuals: 5’60€
❏ Sistema de pagament:
-

Usuaris fixes:per domiciliació bancària 2 vegades al mes (dia 15 i dia 30).
En cas de no assistència al menjador és molt important avisar a Fonda Europa i
a l’escola abans de les 9.30h. En cas de no fer-ho l’empresa us cobrarà el menú.
Direcció s’encarrega de facilitar a l’empresa la plantilla mensual per controlar
els dies d’assistència o no assistència.
Els 
usuaris eventualshan de donar l’import exacte directament a les monitors.

 4. Aspectes organitzatius
❏ HORARI:de dilluns a divendres de 14 a 16 hores.
- Comissió del Servei de menjador
➔ Directora del centre

➔ Secretària del centre: Pilar Cladera (baixa de maternitat)
➔ Una mare usuari del servei: Catalina Perelló

❏ NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
➔ Cada 
tutor/atendrà un llistatdels seus alumnes que queden a menjador.
➔ Les monitores aniran a cercar els alumnes d’educació infantil a les aules. La
resta d’alumnes es dirigiran al menjador en finalitzar les classes.
➔ Abans de dinar tots els alumnes es rentaran les manssupervisats per una de
les monitores.
➔ Els alumnes poden dur unabatasi els pares ho troben oportú.
➔ Les monitores faran tastar el menjarals nins encara que diguin que no els
agrada. Importància del mateix missatge a casa.
➔ Els alumnes menjaran de forma autònoma.
➔ Els pares i mares podran aportar un tupper per a que els seus fills/es se’n
duguin a casa el menjar que no s’han acabat.
➔ Tots els alumnes estan obligats a complir les normes i fer cas a les
monitores, el menjador és un espai educatiu més del centre (les normes de
comportament sónles mateixes que quan són a classe). Aquestes normes,
així com les mesures correctores, figuraran a al Reglament de Funcionament
del Menjador que estarà penjat a la web de l’escola.

