
Servei de menjador de l’escola FERRAN SUNYER 

2020-2021 
La empresa Aliment-Art i el seu 

equip de monitors us dona la 

benvinguda al nou curs escolar 

2020-21. Esperem compartir 

moments inoblidables en el temps 

de  migdia. Portem la motxilla 

carregada d’experiències i bones 

estones a gaudir. 

En aquest full trobareu la 

informació necessària per encetar 

aquest nou projecte de menjador 

així com els canals d’informació 

dels que disposareu. 

ABSÈNCIES I INCIDÈNCIES: 

  

Per a comunicar qualsevol incidència sobre el 

vostre fill/a (medicacions, adaptacions de 

menú, gestió de quotes, sortides fora d’horari…), 

us haureu de posar en contacte amb el 

coordinador/a i informar de tot el que 

esdevingui necessari. 

 Les absències al servei, s’han de comunicar 

abans de les 9h  a la persona responsable, 

de no ser així es cobrarà el rebut íntegre a 

les famílies.  

 Les adaptacions de menú no es recolliran 

un cop passades les 9h del matí. 

 Les adaptacions de menú per al·lèrgies o 

intoleràncies, s’hauran de justificar sempre 

amb un informe mèdic. 

Les medicacions només es subministraran si 

s’acompanyen amb l’informe mèdic i 

l’autorització signada pertinent de la  família 

AJUTS I BEQUES 

Els alumnes becats, hauran de 

pagar les quotes normalment fins 

que ens posem en contacte amb la 

família per tal d’informar de la 

beca i del preu del menú que 

tindran. 

Aquesta gestió vindrà marcada per 

l’òrgan d’autoritat pertinent. 

En cas que sigui import retroactiu, 

es regularitzarà la quota. 

CONTACTE AMB EL COORDINADOR/A: 

 

En horari de 10.00h a 11.00h gestió 

econòmica i informació famílies . 

Al número Telf. 661 754 970 

Per e-mail a: 

ferransunyermenjador@gmail.com 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 

Podeu escollir entre la modalitat de fixe o bé 

esporàdic. 

Els preus de menú són: 

 

Fixe 6,20 

Eventual 6,80 

PAGAMENTS: 

 

Els cobraments es faran per gir bancari. Els 

usuaris fixes se’ls girarà el rebut a mes avançat 

(retorn de faltes amb el rebut del mes següent). 

Ús esporàdic  a mes vençut segons els dies reals 

que l’usuari ha gaudit del servei. 

Els rebuts es passaran per compte entre el 5 i  el 

10 de cada mes. 

Els esporàdics han d’informar a la 

coordinadora el mateix dia  

HORARI DE MENJADOR: 

 

De 12:00 a 15:00h 

 

 

Dins aquest espais els vostres fills/es 

realitzaran l’àpat i se’ls oferirà diferents 

activitats per tal de gaudir de l’estona de 

migdia., tot tenint cura de la situació 

actual relacionada amb el COVID19 i 

prenent totes les mesures de seguretat 

corresponents. 

BAIXES O EXPULSIÓ DEL SERVEI: 

Les baixes del servei, s’han de comunicar amb un 

mínim de 15 dies d’antelació del següent 

cobrament. 

Famílies que NO TINGUIN AL CORRENT els 

pagaments de les quotes de menjador (màxim 1 

rebut) no podran accedir al servei, tampoc si 

tenen deute del curs  anterior. 

Infants que incompleixin les normes de 

convivència del servei. (actituds violentes, faltes 

de respecte contínues al monitoratge, etc), o 

qualsevol actitud que no compleixin les normes 

de convivència del centre. En aquest cas no es 

retornarà l’import de la quota. 

IMPORTANT 

 

Els menús mensuals els trobareu 

penjats a la web de l’escola. 

 

Els alumnes de P3 han de portar: 

 

Un pitet (amb el nom) per cada 

dia de servei  setmanalment, dins 

d’una bossa de roba: 

El llençolet per l’hora de descans 

el dona l’escola i s’haurà de 

tornar net cada setmana. 


