MENJADOR ESCOLAR
Descripció
El servei és obert a tots els alumnes del col·legi i es realitza cada dia lectiu del curs escolar.
El menjar s’elabora diàriament a la cuina de l’escola.
L’horari del menjador és:
- A les 12.50 entren els nens/es des de P-3, P-4 i P-5; i a les 13.00 els de 1r, 2n 3r i 4t de Primària.
- A les 13.30 entren els alumnes des de 5è d’EP fins a 2n de Batxillerat. Aquet segon torn, dina utilitzant
les safates.
- A les 15.00 hores, els dimarts, tenen aquest servei els alumnes de 3r i 4t d’ESO i els de 1r i 2n
Batxillerat.
- A les 15.00 hores, els divendres, tenen aquest servei els alumnes de tots els nivells d’ ESO i Batxillerat.

Normes d’ús
 Els nens i nenes d’Educació Infantil i Primària cal que portin marcat amb el seu nom:
o la bata del menjador
o pinta o raspall pel cabell
o un raspall de dents
 Els nens i nenes d’Educació Infantil cal que també portin marcat amb el seu nom 3 capses o bosses de
tovalloles humides per a la seva higiene personal.
 Els més petits, d’Educació Infantil i els qui ho necessitin, disposen d’un espai per fer la migdiada o restar
en un ambient relaxat després de dinar.
 Els usuaris del servei del menjador romanen al pati i als altres espais del centre, abans i després de dinar,
amb monitores que els cuiden.
 Cada mes, a la pàgina web del centre (www.santjosepreus.com) poden veure el menú escolar; i també, a
les dues porteries de l’escola estarà a disposició de les famílies un full amb el menú mensual. El menú està
elaborat a la cuina del propi centre per l’empresa HOSTESA i estudiat per una nutricionista.
 Els hàbits d’higiene, així com el comportament correcte a la taula, s’han de respectar diàriament i cal
treballar-los bàsicament a casa, amb els suport de les famílies.
 Per raons de seguretat, cap noi/a no podrà sortir de l’escola en horari de menjador sense nota prèvia signada
a l’agenda o avís telefònic dels pares o tutors, que hauran de venir personalment a recollir-lo.
 Els pares han d’avisar si el nen/a pateix qualsevol tipus d’intolerància. Els alumnes fixos que necessitin un
dinar de règim, poden demanar-lo el mateix dia fins a les 11 del matí, a la porteria de l’edifici del Raval.
 D’acord amb la normativa vigent, durant l’horari de menjador, el personal del centre no podrà
responsabilitzar-se de que els alumnes puguin ingerir cap medicament. Per atendre als nois/es que ho
necessitin, (diabètics, epilèptics, al·lèrgics...) exigirem la prescripció mèdica i l’autorització corresponent,
per escrit. Per higiene i educació no es permet portar llaminadures al menjador.

 Si calgués posar-se en contacte amb els pares, els responsables del menjador ho farien amb una nota d’avís
a l’agenda escolar o per telèfon.
 Els pares o tutors podran parlar amb els monitors del menjador, prèvia cita concertada mitjançant l’agenda
escolar. Les monitores són les responsables de l’atenció als nens/es del menjador escolar i podran donar
raó de qualsevol tema relacionat amb el dinar dels nens/es.
 Els dies que surtin d’excursió poden demanar el servei de “picnic”.
 El reglament de Drets i Deures del alumnes així com les elementals normes de bon comportament a taula,
són vigents a l’hora del menjador. El seu incompliment pot portar a restringir l’ús d’aquest servei, previ
avís a les famílies.

L’ús del servei del menjador escolar suposa l’acceptació d’aquestes normes i estar al corrent del pagament dels
rebuts del curs escolar.
Aquest servei es pot utilitzar de tres maneres:
A) Diàriament, de forma fixa, pagant el rebut mensual pel banc.
B) Els alumnes que dinen 2 o 3 dies de forma fixa es farà el càlcul proporcional a la quota mensual del servei.
S’haurà d’avisar prèviament a l’Administració de l’escola i es pagarà mensualment pel banc.
C) El dia que es vulgui dinar al col·legi caldrà comprar el tiquet abans de les 11.00 hores a l’Administració de
l’escola (porteria del Raval).

