
 

 

 
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar diverses informacions referides al Servei de 

Menjador i al Servei de Vigilància pel curs 2014-2015.  

 

SERVEI DE MENJADOR: 
 

El preu de menjador és el que marca el Departament d’Ensenyament; encara no s’han 

publicat els preus del curs 2014-2015. En principi sembla ser que es mantindran els 

mateixos del curs passat. De totes maneres, si variessin, us els notificarem a primers de 

setembre.  

 

Els del curs 2013-14 eren: 

PREUS: Fix Mensual de 3,4 i 5 dies per setmana----6,20 €     

               Fix Mensual de 2 dies per setmana----------6,50 € 

               Esporàdic-----------------------------------------6,80 € 

Comptarem que les famílies que utilitzaven el servei de menjador el curs 2013-14 

continuaran aquest any. Si algú no pensa fer ús d’aquest servei cal que ho comuniqui a 

l’empresa. Igualment els interessats que vulguin que els seus fills es quedin a dinar (i no 

s’hi quedaven) hauran d’emplenar la Fitxa de Dades Bàsiques (la podeu trobar al web de 

l’AMPA o demanar-la a l’escola).  També cal que utilitzeu el mateix imprès si heu de 

modificar o afegir quelcom. Només cal que retorneu la Fitxa de Dades Bàsiques (a la 

bústia de menjador) les famílies que heu modificat alguna dada i les que us doneu 

d’alta en aquest servei. 

Forma de pagament. Els esporàdics , caldrà que facin l’ingrés al banc o en els caixers 

automàtics al número de compte corrent: ES33 2100  0127 65 0200398074. Després 

hauran de lliurar el comprovant (en el qual heu de posar el nom,cognoms i curs del nen o 

nena) a la monitora encarregada del SAM (Servei d’Acollida Matinal) de cada edifici, a 

primera hora del matí (de 8 a 9h). A Primària serà la Maria Mir i al Parvulari la Laia 

Vilamitjana. Per tant, caldrà que els nens/es donin el comprovant a la monitora que el 

bescanviarà pel número de tiquets corresponent (exemple: 6,80€ = 1 tiquet). En cas de no 

trobar la monitora podeu dipositar el comprovant a la bústia de menjador. Llavors s’haurà 

de lliurar el tiquet a la monitora cada dia que facin ús d’aquest servei. Les famílies que 

comprin el pack de 25 (170€) en tindran 1 de regal. 

Els rebuts dels nens/es que es quedin fixos, es passaran pel banc a primers de mes (mesos 

vençuts). Recordeu que els rebuts retornats tenen una comissió, i se n’haurà de fer càrrec la 

família. En cas que sigui per un error de l’empresa, aquesta comissió no s’haurà d’abonar.  

Quan un nen falti, s’ha d’avisar amb antelació a la cuina del servei de menjador o als 

telèfons de la Kari i l’Àngels, de 8 a 9h del matí del mateix dia. Si s’avisa, es 

descomptarà el 30% del dinar del primer dia i la totalitat de la resta de dies d’aquell 

mes. El número de telèfon de la cuina del servei de menjador és el 606.347.591.  

 

S’aplicarà el descompte de les absències, excursions i colònies el mateix mes. Aquest 

descompte s’especifica en el rebut que us fa arribar el vostre banc. 

 



 

 

 
Alumnes amb Beques.  Quan el Consell Comarcal faci arribar els ajuts de menjador, es 

retornarà a les famílies becades la quantitat econòmica que els correspongui segons l’ús 

que hagin fet del servei.  

 

D’altra banda, l’empresa Kari i Àngels  aplica un petit descompte (0,15€ per dia i nen) a 

les famílies nombroses en cadascun dels membres de la família, sempre i quan es quedin al 

servei de menjador un mínim de tres germans.  

 

En cas que tingueu algun dubte respecte al funcionament o detall del servei, podeu trucar 

de dilluns a divendres de 9 h. a 15 h a un dels dos números de telèfon següents: 

 Kari      619.783.384 (té WhatsApp) 

 Àngels  619.783.380 (té e-mail: kiamenjador@gmail.com) 

 

Dietista. Serà la Montserrat Castells qui continuarà supervisant els menús diaris de 

l’Escola. 

 

Monitoratge. A part de les monitores de menjador que tenim, la M. Carme Nasplé serà la 

coordinadora de les diferents activitats i del servei de menjador. Per qualsevol dubte, 

aclariment o suggerència podeu trucar al seu mòbil: 619289261 (en hores no lectives). 

 

Dret d’imatge. Durant aquest curs ens agradaria poder realitzar alguna imatge dels vostres 

fills o filles en el temps de menjador. Per aquest motiu us adjuntem l’autorització de full 

d’inscripció com a soci de l’AMPA que servirà també com a dret d’imatge per a les 

activitats que s’ofereixen des del Servei de Menjador i el Servei de Vigilància. 

 

Menús. Els menús es penjaran a la web de l’AMPA, juntament amb la proposta dels 

sopars. Si algú té problema per baixar-lo, en podrà demanar una còpia a consergeria 

(primària) o a la coordinadora d’infantil. 

 

 

SERVEI DE VIGILÀNCIA: 
 

Hi haurà Servei de Vigilància al matí (de 8 a 9h i de 8:30 a 9h) i al migdia (de 12:30 a 

13:00h i de 14:30 a 15:00h) a Parvulari i a Primària. 

 

PREUS: Preu Mensual alumnes 1h:......38,00 €/ mes 

              Preu Mensual alumnes 1/2h:...22,00 €/ mes 

              Preu alumnes esporàdics 1h:.....3,80 €/dia 

              Preu alumnes esporàdics 1/2h:..2,20 €/dia 

 

Es requereix que hi hagi un mínim de 8 alumnes mensuals a cada edifici (Parvulari i 

Primària) per garantir el servei. Les persones que hi estiguin interessades podran posar-se 

en contacte amb l’empresa o bé notificar-ho el mateix dia a la monitora. 

 

 

 


