COL.LEGI PUBLIC SON JUNY
MENJADOR ESCOLAR. INSCRIPCIÓ CURS 2017/2018.

Sant Joan, 7 de setembre de 2017.
Benvolguts pares:
El servei de menjador començarà dimecres dia 13 de setembre de 2017 i acabarà el divendres dia 22 de juny de
2018.
HORARI
- Setembre, juny i els divendres: de 14 a 16 h.
- Resta del curs: de 12,30 h. a 14,30 h. Es faran dos torns (ed. infantil i ed. primària), amb horaris d’inici a les 12,40 h. i
a les 13,15 h. respectivament.
EMPRESA I ORGANITZACIÓ
En aquest curs, Belén Fernández de Castro Ugarte, seguirà al front del menjador, realitzarà la funció de cuinera i
administrarà aquest servei.
El Consell Escolar i la comissió de menjador vetllaran per al bon funcionament i qualitat d'aquest servei.
MONITORS
El número de monitors no es podrà fixar fins que no es conegui la quantitat d’inscrits, però serà l’adequat per garantir
l’atenció i seguretat dels alumnes.
Els monitors tenen com a responsabilitat, a més de la vigilància i l'atenció, la d’impulsar el projecte educatiu per al
temps de menjador, que especifica els hàbits i normes a complir i el desenvolupament d’activitats i passatemps per
als moments d’espera d’aquest servei.
PREUS SEGONS LES MODALITATS D'INSCRIPCIÓ (*)
A-Inscripció. Alumnes fixes amb domiciliació bancària: 6,28 euros per a cada dia oficial de menjador (el total del curs
es reparteix en quotes mensuals iguals)
B-Inscripció. Alumnes fixes sense domiciliació bancària: 6,75 euros per a cada dia oficial de menjador. Es paga per
quotes mensuals (segons els dies oficials de menjador de cada mes) a na Belén.
C-Inscripció per dies. Alumnes eventuals: 6,75 euros per a cada dia de menjador que s'ha utilitzat el servei. Es paga a
na Belén cada dia.
(*) Aquests preus no han sofert l'increment respecte al curs passat.
PAGAMENT DE LES QUOTES (APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR)
MODALITAT A. PEL BANC. Les quotes que se vos cobraran seran (Setembre: 81,64 €. D'octubre a maig: 114,27 €
cada mes. Juny: 100,48 €). Corresponen a un total de 176 dies oficials de menjador. A tots els alumnes fixes i que
paguen pel banc se'ls ha descomptat la quota de menjar de dos dies com a compensació per les sortides i
viatges. Les quotes es cobren dins els primers 10 dies de cada mes.
MODALITAT B. ALUMNES QUE PAGUEN A NA BELÉN CADA MES. Es paguen els dies oficials de cada mes, als
quals s'han inscrit prèviament, abans del dia 5 del mes. En aquest cas la quota és de 6,75 € per dia oficial inscrit.
MODALITAT C. PER DIES. ALUMNES NO FIXES. Es paga a na Belén cada dia que l'alumne es queda. La quota en
aquest cas és de 6,75 € per dia
En cas de malaltia es retorna la part de la quota corresponent al menjar (4,52 €). Els dies de baixa es compten a
partir del dia en què s'ha comunicat a na Belén i s'hauran de justificar posteriorment per escrit a la cuinera per
poder cobrar. Únicament es retornarà la part corresponen al menjar per malalties amb durada igual o superior
a quatre dies. Les despeses ocasionades pel banc per impagat s'apliquen als pares.
NORMES
La utilització del servei de menjador suposa complir aquestes normes. L'incompliment reiterat d'aquestes, prèvia
comunicació als pares, podrà suposar la pèrdua del dret a aquest servei. Les normes seran:
-Respectar els monitors i complir les regles i activitats que aquests estableixin.
-Acceptar la realització, a partir de l'edat establerta, de les feines de torn de menjador i de taula.
-Fer un ús adequat de les instal·lacions i materials.
-Demanar autorització per sortir del recinte escolar.
-Mantenir una conducta correcta dins el menjador i respectar els hàbits bàsics que exigeix un menjador comunitari.
-Respectar la resta dels alumnes sense fer distinció d'edat, grup, sexe, procedència.
-Respectar els jocs i les activitats organitzats.
HÀBITS
Es fomentaran aquests hàbits:
-Netejar-se les mans abans de dinar.
-Menjar amb correcció, amb el màxim d'autonomia.
-Fer un ús adequat dels estris: coberts, torcaboques (s'ha de dur de casa seva i s'ha de canviar com a mínim un pic a
la setmana).
-Menjar un poc de tot. Els pares d'alumnes amb algun problema dietètic ho faran saber al tutor per tenir-ho en compte.
-Parlar amb una intensitat de veu moderada.

INSCRIPCIÓ AL MENJADOR. ALUMNES FIXES. (MODALITATS A i B). CURS 2017'18
Els pares interessats en inscriure el seu fill/a tant al servei de menjador heu d'omplir la fitxa següent i entregar-la al tutor dimecres dia 13 de setembre de 2017. Heu
d'elegir marcant amb una creu el tipus de modalitat de pagament i emplenar les dades en el cas de la modalitat A.
Qualsevol tipus d'inscripció suposa acceptar les normes i condicions establertes anteriorment, que aprova el Consell Escolar del Centre.

ALUMNE/A

PER A TOTA LA SETMANA
TOT EL CURS
DES DE DIA
(des del 13 de
D’OCTUBRE
CURS setembre)

PER A ALGUNS DIES FIXES DE LA SETMANA (ANOTAU-LOS)
2 TOT EL CURS
setembre)

(des

del

13

DES DE DIA 2 D’OCTUBRE

INSCRIPCIÓ MODALITAT A. PER MITJÀ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Autoritz el pagament dels rebuts mensuals que vos siguin presentats per l’empresa Belén Fernández de Castro Ugarte, que té l’adjudicació del
servei de menjador del C. P. Son Juny, pel concepte de quota del servei de menjador escolar.
Dades del compte bancari. IBAN

Sant Joan, a.....................de....................................de 2.0.............
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INSCRIPCIÓ MODALITAT B. ES PAGA MENSUALMENT A NA BELÉN (ABANS DEL DIA 5 DE CADA MES)
Signatura dels pares

