NOTA INICI DE CURS 2019-2020. SERVEI D’ACOLLIDA I MENJADOR.
Benvolgudes famílies,
A la taula següent podeu trobar els preus dels serveis d’acollida i menjador d’aquest curs 2019-2020. Es
considera alumne fixe, aquell que fa ús del servei tres dies o més a la setmana.
HORARI

PREU FIXE

PREU EVENTUAL

Acollida 7:45 a 8:30

1,05 €

1,55 €

Menjador 12:00 a 15:00

5,75 €

6,55 €

Acollida 16:30 a 17:30

2,05 €

2,55 €

Inscripcions.
Qualsevol nova inscripció o en el cas de modificació de dades respecte al curs previ, s’ha de notificar a
CAPGIR (empresa que gestiona el servei de menjador de l’Escola) via e-mail (capgir@hotmail.com) o
presencialment al propi menjador, lliurant el formulari omplert al Coordinador del Servei. A la web
podreu trobar els formularis d’inscripció.
Els alumnes que hagin de fer ús del servei de menjador de manera eventual, hauran de dirigir-se al
menjador entre les 8.30 a 9.00 i fer efectiu el pagament al Coordinador del Servei.
Si un alumne es vol donar de baixa, ho ha de comunicar també a l’esmentat coordinador.
Per als alumnes de P-3 que ho desitgin, comptem amb servei de migdiada, que es mantindrà al llarg del
curs sempre que es pugui assegurar una adequada “ratio” de monitoratge al pati. Us informarem amb
antelació si s’hagués de suspendre. Cada dilluns, s’haurà de portar en una bossa de roba, marcada amb
el nom de l’alumne/a, un llençolet per a la “tumbona”, marcat també amb el nom del nen/nena. Cada
divendres es tornarà la bossa amb el llençolet per a que el pogueu rentar durant el cap de setmana.
Us recordem que els menús es publicaran mensualment a la web de l’AMPA i també s’exposarà una
còpia del menú en el panell d’informació instal·lat al pati de primària (veure foto)
Els pares dels alumnes de cicle infantil podran consultar en el mateix panell informatiu com ha dinat i si
ha fet migdiada o no el seu fill/a.
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Portes obertes.
El servei de portes obertes ofereix als pares/mares/tutors la possibilitat d’anar a dinar a l’escola, i
comprovar “in situ” com es desenvolupa el servei i les activitats. L’horari previst a tal fi és de 12h a 13h, i
limitat a 2 persones per dia. S’ha de demanar cita al correu:
menjadorampamartamata@gmail.com, indicant el nom i curs de l’alumne, data en què es vol venir a
dinar al menjador, i un telèfon de contacte.
Per a més informació, podeu consultar el “Pla Funcional del Menjador” penjat a la pàgina de l’AMPA.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, i aprofitem per a desitjar-vos un molt
bon inici de curs!
Comissió de Menjador
menjadorampamartamata@gmail.com
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