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SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR     CURS 2017-18 

Si teniu previst que el/la vostre fill/a es quedi a dinar a l’escola, cal comunicar-ho a l’AMPA 

tot omplint la petició que s’adjunta en aquesta circular. 

- Facilitem el menú diari, que ha estat elaborat seguint les directrius del Departament 
d’Ensenyament i Salut i supervisat per una dietista titulada. Els menús variaran durant el 
curs depenent de l’estació de l’any. S’han confeccionat 3 tipus de menús mensuals, Estiu-

Tardor, Tardor-Hivern i Primavera-Estiu. 

- Seguint les recomanacions del Departament de Salut i com a part del Projecte per la Salut 
que porta a terme el nostre Centre, facilitem el raspallat de dents després de dinar; per 
aquest motiu cal que cada nen/a porti un raspall de dents convenientment protegit (bosseta) 
i marcat amb el nom. 

- També és necessari que cada nen/a porti una bata marcada amb el nom només destinada 
per menjador. La retornaran a casa setmanalment per rentar. 

- Per tenir més informació del menjador, teniu a la vostra disposició un Pla de Funcionament 
del Menjador, on hi trobareu la manera de fer i els objectius relatius a l’alimentació, hàbits 

i socialització. 

- A tots els usuaris del servei de menjador, i al final del primer i l’últim trimestre, se’ls lliurarà 
un informe on es recollirà el seu progrés relatiu a alimentació, hàbits i normes, participació 

en activitats… 

- L’hora de dinar està dividida en 2 torns. El primer torn format pels cursos de P3 a 2n, que 

dinen de 12,10 a 13,10h i el 2n torn, de 3er a 6è, que dinen de 13,10 a 14,10h. 

- Els nens i nenes de P3 després de dinar tindran una estona de relaxació i descans (aprox. ¾ 
d’hora). Per últim, si fa bo, gaudiran una estona de joc lliure al pati, sempre sota la 
companyia i supervisió de la monitora. En les seves activitats també s’inclouen contes, jocs 

de taula, vídeo,… 

- Cada nen/a de P3 té una agenda on s’anota diàriament com ha dinat i qualsevol altra 

incidència d’interès. Els alumnes de P4 tindran agenda durant el 1er trimestre. 

- Per qualsevol necessitat mèdica puntual (medicació, dinar de règim…), podeu adreçar-vos 

al menjador de 9:00 a 9:30h. o trucar al telf. 608 477 472. 

- Si teniu previst que el/la vostre fill/a es quedi a dinar a l’escola  podeu triar entre les 

següents opcions: 

1. Nens fixes: es queden sempre els mateixos dies al mes a partir de 2 
dies setmanals.  5,80€/menú i pagament mitjançant domiciliació 

bancària o rebut amb transferència bancària / ingrés al compte. 

2. Nens Esporàdics: 

1. Tiquet Menjador: 6.40€/menú 

2. Abonament 10 dies: 61€ (6,1€/menú) 

3. Abonament 20 dies: 117€ (5,85€/menú) 

Pagament en efectiu de 9 a 9,30h al Menjador Escolar o de 9,30 a 12h al despatx 

de l’AMPA. 
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NOTIFICACIÓ DE NEN FIXE A MENJADOR: 

En/Na        amb DNI nº 

Comunica que el seu fill/a       curs: 

Serà usuari/a de menjador escolar durant el curs 201     /       

I es quedarà a dinar els:   Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres  (encerclar) 

Nº de compte bancari: 

Tremp, a…….de……………..de 201……  

Signatura: 

 

 

 

ESCOLA VALLDEFLORS 

C/Tarragona,37 25620 Tremp 

Telf. 608477472 

  e-mail: ampavalldeflors@yahoo.es 

 

NOTIFICACIÓ DE NEN FIXE A MENJADOR: 

En/Na        amb DNI nº 

Comunica que el seu fill/a       curs: 

Serà usuari/a de menjador escolar durant el curs 201     /       

I es quedarà a dinar els:   Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres  (encerclar) 

Nº de compte bancari: 

 

Tremp, a…….de……………..de 201……  

Signatura: 

mailto:ampavalldeflors@yahoo.es


ESCOLA VALLDEFLORS 

C/Tarragona,37 25620 Tremp 

Telf. 608477472 

 e-mail: ampavalldeflors@yahoo.es 

 

 

 

                                     


