
MENJADOR ESCOLAR  CURS 2021/2022

Durant  el  present  curs  2021/2022  el  nostre  centre  té  contractat  aquest  servici  amb

l'empresa IRCO.

El  menjar  es  prepara  amb productes  de  primera  qualitat  en  la  cuina  del  centre  i  es

realitzen  anàlisis  de  control  dietètic,  bacteriològic  i  de  control  extern  exigits  per  la

legislació vigent.

Si  tenen  algun  dubte  o  volen  parlar  amb  l'encarregada  de  Menjador,  Mª  del  Mar

Fernández Sanchis,  ho poden fer cridant al  telèfon: 964738740 o enviant un email  al

correu del centre: 12003432@gva.es.

NORMES DEL MENJADOR

• El menjador és un servici complementari a l'activitat docent. Per això, els alumnes

que no assisteixen a classe pel matí (de 9h a 12:30h) no poden fer ús d'ell.

• Els pares, mares o tutors no podran entrar al centre. Si algun alumne ha d'eixir, el

pare/mare/tutor legal haurà d'avisar prèviament per telèfon o mitjançant el correu

electrònic del centre.

• En cas que necessiten un menú de règim, s'haurà de comunicar al centre abans de

les 9:30h.

• En quant a l'alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, és necessari portar

el certificat mèdic actualitzat.

• L'administració de medicaments als alumnes es regeix per la normativa vigent. En

cap cas s'administrarà cap tipus de medicament fora del protocol que marca la llei.

• Durant el present curs, no serà possible fer ús del menjador de forma eventual.

ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR

Aquest any continuem amb les mesures que apareixen en el Pla de Contingència.

Al menjador dinarà l'alumnat d'educació Infantil (3 anys, 4 anys i 5 anys) en el primer torn i

l'alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària en el segon torn.

L'alumnat de 4t, 5é i 6é dinarà en les seues classes, amb totes les mesures d'higiene i

seguretat.

Durant el pati cada curs té assignada una zona. Hi ha un monitor per curs i dos monitors

extra de reforç.

No hi haurà activitats extraescolars de l'AMPA durant el temps de menjador. No obstant
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això, els monitors/res portaran a terme les activitats del seu projecte educatiu que aquest

any té com a temàtica els Superherois.

EDUCACIÓ INFANTIL

L'alumnat d'Educació Infantil ha de tindre adquirits uns hàbits d'autonomia bàsics en el

menjar com ara l'utilització dels coberts, menjar sols i menjar de tot. A més a més, han de

presentar hàbits d'higiene i control d'esfínters. Per a dinar, han de portar el babero.

Els pares hauran d'estar localitzables, per si hi haguera necessitat de comptar amb ells.

Pel que fa a l'alumnat d'Infantil 3 Anys, hauran de portar un coixí xicotet amb el nom

posat i dins d'un saquet per a fer la migdiada. Tots els divendres, l'alumnat de 3 anys se'n

portarà el saquet a casa i el tornarà a portar a l'escola els dilluns.

CONVIVÈNCIA

És condició indispensable que els alumnes s'acomoden a les normes de funcionament del

Reglament de Règim Intern del centre. En cas d'incompliment de les normes, es notificarà

als pares i de persistir es donaria la baixa temporal del menjador.

Les incidències que puguen sorgir es comunicaran a les famílies.

PAGAMENT

El preu del menú és de 4,25€ al dia.

El preu dels alumnes amb ajuda assistencial es regularà segons la normativa vigent.

El  pagament  és  per  mitjà  de  domiciliació  bancària.  Tots  els  mesos  es  realitzarà  el

pagament  durant  els  últims  dies  del  mes excepte  en  el  mes  de  desembre,  que  el

pagament s'efectuarà del 13 al 15 de desembre.

Tenen dret a devolució els alumnes que no assisteixen a partir de 3 dies consecutius al

menjador, als quals se'ls tornarà 2€ al dia, sempre que ho comuniquen al centre i siga

amb causa justificada. Les absències aïllades no seran descomptades.

En cas de rebuts impagats hauran d’abonar els gastos per rebut que són 3€.

En el Consell Escolar es va acordar el fet de donar-se de baixa del servici de menjador

quan:

• Es notifique a la família per part de l’escola que hi ha hagut una devolució d’un

rebut del menjador i que en el terme de tres dies no s’haja fet el pagament.

• Aquelles famílies que deguen diners en el menjador, ja que no seran admeses per

al curs següent.

• També quan els alumnes presenten problemes de comportament i disciplina.


