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INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR 
Escola L’Olivera 

 
 

COMISSIÓ DE MENJADOR 
 
El servei de menjador de l’Escola està contractat per l’AMPA i hi ha creada 

una comissió per coordinar l’activitat conjuntament. L’Entitat que gestiona el 
Servei és Fundesplai, Fundació dedicada a la Gestió de Lleure Educatiu i 

alimentació. 
 
La comissió de menjador que estarà formada per: 

 
- Direcció de l’escola 

- Un responsable de l’AMPA i un del Consell escolar 
- Un responsable de menús (dietista) 
- Un responsable de FUNDESPLAI 

- La coordinadora del menjador 
- Dos representants dels mestres 

 

 

CONSIGNES  
 

Què cal portar? 
 

- Tovalloles humides 

- Llençolet de sota amb gomes a les puntes (mides estandar 
hamaques de bressol) i llençol per tapar-se .  

- El llençolet de sota es retornaran cada 8 dies per rentar. 

- Objecte personal que ajudi a l’infant a dormir o relaxar-se 
- Roba còmoda (facilitar autonomia a l’hora d’anar al W.C i 

dormir). 
- Calçat igualment còmoda i fàcil de posar i treure. 

 

 Què és millor no portar? 

 
- Xumet 
- Pitet 

- Coixí (“almohada”) 
- Cinturons, botes amb cordons... 

 

Caldria que tot vingués degudament marcat amb el nom i cognoms del nen/a 
per tal de facilitar la tasca de les monitores i la dels propis nens/es a l’hora 

d’aprendre a tenir cura de les seves coses. 
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

L’horari d’atenció a les famílies s’estableix de dilluns a divendres en horari de 
9 a  9:30 h a la recepció del centre, o bé al telèfon 664 408 018 (Miriam) 
 

 

QUOTES APROVADES 
 

Les quotes de 5, 4 i 3 dies setmanals fixes aniran en funció dels dies lectius 

del curs, a raó de 6,20€ pels usuaris fixes i 6,80€ pels esporàdics.   
 

El preu de la quota s’estableix de la següent manera; es comptabilitzen els 
dies lectius que té el curs i es divideix entre els mesos d’octubre a maig per 
tal de facilitar a les famílies el que hagin d’anar contant els dies que té cada 

més. És per això que tant si el mes té 4 setmanes com si té 5, la quota és la 
mateixa per què ja s’ha fet la mitja abans. Queden exclosos els mesos de 

setembre i de juny ja que no son “naturals”. Aquest es conten per dies però 
a preu fixe de 6,20€.  
   

≈ El cobrament de les quotes es realitzarà entre el dia 1 i el 5 de cada mes 

per avançat i per domiciliació bancària. Excepte el mes de setembre que es 

farà durant la setmana del 25 per deixar una setmana entre el rebut de 
setembre i el primer d’octubre que seria entre el dia 1 i el 5 d’octubre (ja que 

es paga el mes corrent).   
 

≈ Els cobraments del infants esporàdics es realitzarà també a través de 

domiciliació bancària a mes vençut. 
 

≈ En cas d’avisar a la coordinadora del menjador (Miriam) abans de les 9:30h 

per tlf, mail (escolaolivera@fundesplai.org), o whatsapp, de la falta 
d’assistència d’un infant, s’abonarà la quantitat integra (6,20€) per dia, al 
rebut del mes següent. 
 

≈  Abans d’acabar el curs vigent, cal que tothom que pensi fer ús del servei ja 

sigui de forma fixa o esporàdica, ompli correctament i amb la seva totalitat, 
una fitxa d’inscripció amb les dades allà especificades per reservar plaça pel 

proper curs. 
 

≈ En cas de donar-se de baixa del servei, s’haurà de notificar omplint el full 

corresponent i abans del 25 del mes en curs. 

 

≈ El menú mensual el rebreu puntualment al vostre correu electrònic 

juntament amb una proposta per sopar en base al que han menjat a l’escola.  
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INSCRIPCIONS I WEB 
 

La inscripció al servei es fa a través de la web escoles.fundesplai.org. Aquí, 

cercant el nom de l’Escola (Codi Escola: 08060851 ) podeu donar-vos d’alta 

i gestionar les vostres dades, revisar els rebuts, i accedir a la intranet de 
famílies on anirem penjant les diferents activitats que realitzem en el temps 
del migdia amb fotos, notícies, pengem els menús... 
 

 

 

ALTRES 
 

 Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom per evitar pèrdues i 
confusions. 

 No es donarà cap medicament sense el full per aquests casos redactat 
conjuntament amb l’escola i que trobareu a la web del menjador, amb 
còpia de la recepta mèdica i en els seu envàs original.    

 Els nens i nenes del menjador, ja siguin fixes o eventuals no poden 
sortir de l’escola en horari de migdia sense autorització directe de les 

famílies i havent-ho indicat a la coordinadora per les vies adequades, 
(tlf, mail, whastapp o personalment). Les notificacions que es facin via 
agenda, són exclusivament per informació al /les tutors/es i fer-ho no 

implica que aquesta informació hagi d’arribar al servei de menjador, ja 
que l’agenda escolar és una via de comunicació entre les famílies i 

l’escola. 
 En dies que l’escola fa jornada intensiva els nens/es que marxin amb 

una persona diferent a la habitual, hauran de fer arribar a la 

coordinadora una autorització escrita. 
 En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la decisió 

més convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, 
pares/mares,...) 

 
 

LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS AL SERVEI DE MENJADOR QUEDARÀ 

SUPEDITADA AL PAGAMENT MENSUAL ESTABLERT DEL MATEIX. EN CAS DE 

QUE NO ES PRODUEIXI TAL PAGAMENT EN LA DATA PREVISTA, LES FAMÍLIES 

DISPOSARAN DE 15 DIES PER FER EFECTIU L’IMPORT O L’INFANT NO PODRÀ 

FER ÚS DEL SERVEI. 
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ORGANITZACIÓ DEL GRUP DE P-3 
 

☺ El grup té assignada una monitora que estarà amb els infants durant tot 

el migdia. 
 

☺ Aquesta monitora anirà a recollir als infants a la classe, on aniran al W.C 

i rentaran mans abans d’entrar al menjador. 
 

☺ Les seves taules ja estaran preparades i amb el menjar al plat.  
 

☺ Es comença en dinar cantant una cançó de Bon Profit. 

 

☺  Mentre els nens i nenes estan dinant, la monitora de reforç marxa  a l’aula 

de psicomotricitat i prepara els llitets amb els llençols de cada nen/a.  

 

☺ Un cop han acabat de dinar les monitores marxen amb el grup a la classe 

on tornarà a rentar mans, fer pipis i aniran a l’aula adaptada com a dormitori 

i ambientada amb música de sorolls de la natura o instrumental i llum tènue 
per ajudar a la relaxació en alguns casos i a dormir en altres. 
 

Tot i què hi ha nens/es que no necessitin dormir, si és necessari que facin un 
petit descans per enfrontar-se  de nou a les hores lectives de la tarda, ja que 

del contrari, és possible que quedi dormit/a a la taula a una posició i ambient 
incorrectes, (assegut/da a una cadira sobre la taula, amb sorolls dels 
companys...), i que estigui irritable... 

 

☺ Cap a les 14:30 – 14:40 aproximadament, les monitores comencen a 

despertar-los. Quan ja son tots desperts, marxen a la classe on renten la 

cara, posen bates i asseguts al seu lloc mentre expliquen un conte, canten 
una cançó, expliquen com ha anat el dia..., esperen a que arribin els 

companys de casa i la mestra per continuar amb la jornada.  
 

☺ Això és així durant el primer i segon trimestre, ja que al tercer trimestre, 

gairebé tot el grup ja està adaptat al ritme de l’escola i no els hi és necessari 
fer aquesta migdiada, tot i que el nen/a que encara ho necessiti, podrà fer 
una petita becaina.  

 

☺ Els dies en que el grup ha de marxar a la piscina, les monitores seran les 

qui els vesteixin i preparin, amb la qual cosa, aquest dia de la setmana, els 

nens/es no dormiran.  

 
BENVINGUTS i BENVINGUDES!!!!! 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició 

664 408 018 Miriam Plaza, coordinadora del Servei de Migdia. 

 


