
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT MENJADOR CURS 2021-22 DEL CEIP SON JUNY 

 

 

➢ Els pares i mares dels alumnes que hagin d’accedir al recinte escolar han de complir la 

normativa Covid-19 implantada als centres escolars.  

➢ L’inici del servei serà el 10 de setembre de 2021. 

➢ El usuaris fixos de menjador hauran de quedar un mínim de 3 dies per setmana (sempre els 

mateixos), s’ha d’omplir el full d’inscripció juntament amb l’ordre de domiciliació bancària i 

es passarà el rebut durant els primers 10 dies del mes corrent. 

➢ Devolució de faltes justificades: En el supòsit d’inassistència d’algun comensal, s´ha d’abonar 

a l´empresa l´import total de la minuta. Als alumnes habituals que faltin un mínim de dos dies 

lectius consecutius per causa justificada, se’ls retornarà l’import del servei a partir del segon 

dia.  

➢ La devolució es realitzarà el mes següent al número de compte corrent que s´ha facilitat a 

l´empresa, si l’alumne/a segueix quedant a menjador es descomptarà de la quota. 

➢ Els usuaris de menjador que no siguin fixes i vulguin utilitzar el servei de forma esporàdica 

hauran de comprar un bloc de tiquets (5 unitats) al coordinador de menjador. Cada vegada que 

l’alumne/a hagi de quedar a menjador l’haurà d’entregar al coordinador abans de les 9,15 

hores. 

➢ La venta de tiquets es realitzarà de 9.00 a 9.15 davant la cuina (porxada) els dilluns i els 

dimecres.  

➢ L’entrada al menjador es farà en diferents torns per mantenir la distància de seguretat. 

➢ Es col·locarà l’alumnat segons els seus grups estables de convivència. Entre els diferents 

grups es deixarà una separació d’acord amb les recomanacions sanitàries. 

➢ Les monitores, monitors i el personal de neteja faran ús de la mascareta durant tot el servei. 

Tot l’alumnat també haurà de fer ús de la mascareta exceptuant el moment que seu a taula per 

menjar. Abans de seure a taula es realitzarà un bon rentat de mans. 

➢ El preus pel curs 2021-2022:  

o Fixos d’octubre a maig: 113,05 € / setembre: 94,20 € / juny: 106,76 € 

o Esporàdic:  Bloc de 5 tiquets: 34,50 € 

➢ Podeu descarregar el menú mensual a la nostra pàgina web www.comensals.com, 

o contrasenya: menua1234 
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