
 
 

 
 
 
 

PREUS   CURS   2019/2020  

ESPORÀDICS  6,80   €  

FIXOS   (de   1   a   5   dies/   setmana)  6,10   €  

 
Telèfon   de   contacte   de   la   persona   responsable   del   servei   de   menjador:   626   465   878   (Lídia)  

 
IMPORTANT  

En  cas  de  qualsevol  canvi  que  afec�  el  servei  de  menjador,  cal  comunicar-ho  directament  a  la  persona                  
responsable   del   servei   de   menjador,   sense   intermediaris.  
 
En  cas  de  no  assistència  per  malal�a,  cal  avisar  mitjançant  whatsapp  al  telèfon  de  contacte  entre  les                  
9:00  i  les  9:30  (626  465  878  -  Lídia).  Cal  posar-hi  el  nom  complet  del  nen/a,  el  curs  i  la  causa.  En  cas  de                         
no   avisar,   es   cobrarà   l’import   del   menjador   d’aquell   dia.  
 
CONSULTES   de   MENJADOR  

Enguany,  les  famílies  que  vulguin  fer  alguna  consulta  sobre  el  menjador,  podran  venir  els  dijous  a  les  3                   
de  la  tarda,  havent  concertat  prèviament  l’entrevista  a  la  coordinadora  del  menjador  al  telèfon  de                
contacte   (626   465   878   -   Lídia).  
 
RECOLLIDA   de   NENS/ES   en   HORARI   de   MENJADOR  

En  el  cas  que  per  algun  mo�u  jus�ficat  hàgiu  de  venir  a  recollir  el  vostre  fill/a  dins  l’horari  de                    
menjador,   heu   de   seguir   els   següents   passos:  

1. No�ficar-ho  per  escrit  al  tutor/a  anotant  l’hora  exacta  de  sor�da  i  la  persona  responsable  de  la                 
recollida.  

2. El   nen/a   s’ha   de   recollir   per   la   porta   de   correus.  
3. En  el  cas  que  el  nen/a  hagi  de  tornar  a  l’escola  abans  de  les  tres,  caldrà  comunicar-ho  en  el                    

moment   de   la   sor�da   i   al   tornar   a   repe�r   el   pas   2.  
 

USUARIS   de   P3   -   MIGDIADA  

Les  famílies  que  desitgin  que  els  seus  fills/es  de  P3  facin  migdiada  (en  el  cas  que  es  quedin  a                    
menjador),han   de   comentar-ho   a   la   mestra   tutora.  
 
HIGIENE   DENTAL  

Ja  fa  uns  quants  cursos  que  l’AMPA  aposta  per  la  higiene  dental  de  tots  els  usuaris  del  menjador.                   
Aquest  servei  està  des�nat  a  tots  aquells  alumnes  a  par�r  de  P4,  que  es  queden  a  dinar  a  l’escola,                    
tant  si  ho  fan  de  manera  fixa  com  esporàdica.  Tothom  que  hi  es�gui  interessat,  haurà  de                 
comunicar-ho  mitjançant  la  Fitxa  d’inscripció  al  menjador  o  bé  a  consergeria  a  les  9h.,  durant  la  venda                  
de   �quets.  
Els   raspalls   �ndran   un   cost   d’1€   per   trimestre,   que   anirà   a   càrrec   de   les   famílies.  
Per   mo�us   d’organització,   aquest   servei   es   començarà   a   par�r   del   mes   d’octubre.  
 
INICI   DE   CURS  

Recordar-vos  que  teniu  disponible  el  servei  de  menjador  des  del  primer  dia  del  curs  escolar,  excepte                 
per  als  alumnes  de  P3  que  podran  quedar-se  a  par�r  del  dia  que  facin  jornada  sencera  a  l’escola,  és  a                     
dir,   el   dia   que   facin   ma�   i   tarda.  
Per  a  més  informació  podeu  consultar  a  la  web  de  l’AMPA h�ps://ampalavila.wordpress.com/  o              
envieu   un   correu   a    ampalavila@gmail.com  
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