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Benvingudes famílies de P3o d’altres cursos...! 

 

Us volem proporcionar alguna informació bàsica sobre el funcionament del menjador en l’escola 
Els Pins . 

 

Disposem de cuina pròpia i l’empresa encarregada de proporcionar una dieta sana i equilibrada als nostres 

fills és Sal i Pebre.  

 

Pel que fa el servei de monitoratge ho fa l’empresa Imalleure, dirigida per Daniel Segura.  

La persona responsable del personal de monitoratge i de la coordinació general del menjador, per part de 

la empresa Imalleure, és la Cristina Sanz, persona amb la que heu de parlar en el cas que tingueu 

qualsevol consulta o comunicació de canvis. 

 

Durant el curs, l’atenció als pares es realitzarà per temes relacionats amb menjador de dilluns a 

divendres de 9h a 9:30h i dimarts i dijous de 16:30 a 17:00h, sempre al local de l’AMPA. 

Els únics canals de comunicació viables on podem assegurar que s'atendran les peticions són: 

  

•         al telèfon fixe de l'AMPA [es pot deixar un missatge a la bústia] 

•         passar directament per l'oficina de l'AMPA 

•         deixar una nota a les monitores d’acollida 

 

Informació de contacte : 

 

 Telèfon fixe de l'Ampa: 93 474 25 92 (de 9h a 9:30h es pot deixar un missatge a la bústia) 

 Telèfon mòbil d’Imalleure: 672 116 947  

 Mail empresa de lleure: Pins.imalleure@gmail.com 

 Mail AMPA comissió menjador: menjadorampaelspins@gmail.com (Responsable: Gloria Tasinato) 

 

Recordem que a la web de l’AMPA (http://www.ampaelspinscornella.org/) a l’ apartat MENJADOR podreu 

trobar l’enllaç al pla de funcionament del Menjador per tenir tota la informació de les condicions del 

servei. 

Llegir-vos MOLT bé tot l’apartat 4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
Aquí us deixem uns quants punts resumits: 

• Si un/a alumne/a ha de seguir alguna dieta específica d’una manera continuada ho justificarà per 

escrit amb indicacions d’un metge col∙legiat a la coordinadora de menjador (Cristina Sanz). 

• Si un/a alumne/a ha de seguir alguna dieta específica puntualment ho comunicarà abans de les 

9:30h del matí a l’encarregada del menjador.[la dieta es mantindrà durant dos dies consecutius]. 

• Si algun/a alumne/ no assisteix a classe en tot el dia no podrà fer ús del servei de menjador. 

 

Quotes i pagaments 
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• El preu públic del menjador estarà regulat pel DECRET 160/1996, de 14 de Maig. No es preveuen 

canvis als preus comparats amb l’any 2014/15, llavors confiem que per l’any 2015/16 aquests 

preus siguin:  

Quota usuaris fixes…………………...............6,20 € (usuaris que fan us del menjador totes les 

setmanes, tots els dies de la setmana). 

Quota usuaris fixes-discontinu (eventual)……….6,40 € (usuaris que fan us del menjador totes 

les setmanes però només uns dies específics). 

Quota usuaris esporàdics………………....…7,55 € (usuaris que fan us del menjador puntualment) - el 

pagament es farà en metàl∙lic el mateix dia. 

 

• Els dies que hi hagi una sortida escolar els usuaris fixes i esporàdics poden disposar del pícnic 

(entrepans, fruita i aigua). En cas de no voler‐ne gaudir, ho podeu comunicar en el full de 

preinscripció. 

• Quan un nen o nena està malalt se li retorna, a partir del tercer dia, només l’import que es paga 

en concepte de cuina (3,10€ al dia), sempre i quan la família hagi avisat des del primer dia. (En cap 

cas es deixarà de pagar el monitor) 

• Si un alumne causa baixa al menjador s’haurà de comunicar abans del dia 15 del mes anterior, la 

comunicació s’ha de fer per escrit a la coordinadora del menjador.  

• Per les modalitats d’usuaris fixes i eventuals, el pagament es farà per domiciliació bancària 

durant la 1a. setmana del mes - Si un eventual vol afegir un dia esporàdic, es pagarà en efectiu el 

dia que es vulgui quedar. 

• Els usuaris eventuals podran modificar el dia que fa ús del menjador sempre i quan la família avisi 

amb dos dies lectius d'antelació. 

• Si s’avisa a la coordinadora del menjador amb 15 dies d'antelació d’un període en el qual el nen o 

nena no farà us del menjador per una causa justificada (intervenció mèdica o ingrés, viatge 

esporàdic, ...) es retornarà l’import d’aquells dies. En altres casos d'urgència es valorarà el cas. 

 

Normes 

 

• Els/les alumnes que hagin de sortir del Centre en horari de menjador per visita mèdica o 

problemes familiars, caldrà que portin autorització per escrit dels seus pares/mares o tutors 

legals i ser recollits a l’escola per un adult autoritzat. 

• En cas que l’escola faci vaga i si es decreten serveis mínims, les famílies que vulguin utilitzar el 

servei de menjador ho hauran de notificar el més aviat possible. En cas que no es decretin 

serveis mínims no s'oferirà per no poder garantir el servei. En ambdós casos, si no s’utilitza, es 

retornarà l’import de cuina. 

• Qualsevol incident o suggeriment s’ha de posar en coneixement de la coordinadora del menjador. 

• El servei de menjador funcionarà des del primer dia de curs fins l’últim, ambdós inclosos.  

 
Qualsevol dubte estem a la vostre disposició!! 
 
AMPA Els Pins  
(Comissió Menjador) 


