
Benvolgudes famílies,

Comença un nou curs encara una mica sacsejat per la pandèmia. Us volem informar

d’alguns canvis que s’han fet respecte al curs passat i recordatoris importants.

L’horari del servei de menjador és de 12:30 a 15:00h i s’organitza en dos torns. El

primer torn entra a dinar a les 12:45h i el segon a les 14:10h.

Les famílies hauran de sol·licitar plaça al servei de menjador, per escrit, cada

setembre i comunicar els dies que en faran ús. El primer dia de curs rebreu el full

d’inscripció al menjador que haureu de retornar degudament omplert i signat a la

tutora dels vostres fills i filles el més aviat possible.

Si el vostre fill/a ha de fer ús del menjador de manera esporàdica, cal que imprimiu

el full d’inscripció que trobareu a la web de l’AFA i que el porteu degudament omplert

a la tutora o a la secretaria de l’AFA.

El preu del menjador per als alumnes fixos és de 5,50 € i per als alumnes eventuals

és de 6,05 €.

Quan un alumne s’absenti més de tres dies seguits, es descomptarà en el darrer

rebut l’import dels dies que falti després dels tres primers dies.

Les famílies nombroses amb 3 fills que utilitzin simultàniament el menjador i les

monoparentals, podran gaudir d’un descompte (vegeu annex per a més informació

sobre els descomptes).

Si un alumne puntualment ha de fer dieta uns dies, s’haurà de justificar per escrit a

la tutora. En cas de ser un règim de llarga durada caldrà presentar un informe

mèdic.

Quan un/a alumne es trobi malament, l’equip de monitors seran els encarregats de

comunicar-ho a la família.

Quan una família necessiti parlar amb els monitors del seu fill/a, s’haurà de
posar en contacte amb la tutora o la direcció de l’escola i es concretarà una
trobada amb el monitor responsable i la coordinadora del servei.



ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
L’horari de menjador es divideix en dos torns:

- Primer torn: P3 - P4 - P5 - 5è - 6è

- Segon torn: 1r - 2n - 3r - 4t

Pati
L’espai de pati serà compartit per cicles, i els alumnes hauran de portar mascareta.

Recordeu que durant l’estona dels àpats l’hauran de guardar.

Al pati hi haurà un espai de Bibliopati (contes, llibres, revistes…) i un espai de jocs

de taula. Durant el curs els monitors faran dinamitzacions de pati.

Aula d’estudi: (provisional, segons pandèmia) Es realitzarà al passadís (com el

curs 20-21) i cada grup de convivència tindrà uns dies assignats amb un màxim de

10 alumnes per torn.

- Primer torn: 3r dilluns i  dimecres/ 4t dimarts, dijous i divendres

- Segon torn: 5è dilluns i dimecres/ 6è dimarts, dijous i divendres.

A l’aula d’estudi hi ha unes normes que s’explicaran i s’hauran de complir. És un

espai destinat al treball individual dels alumnes de 3er a 6è. L’estudi es realitzarà de

manera individual, en silenci i ordre. Cal que els alumnes agafin el material que

necessiten prèviament.

RECORDATORIS IMPORTANTS:
- Quan hi hagi alguna incidència lleu, dins l'horari del menjador els monitors

enviaran una nota escrita dins la motxilla del nen/a.

- Quan una família vulgui parlar amb els monitors, sempre s’haurà de posar en

contacte amb la tutora o direcció, i aquesta farà de pont per fer una trobada i

poder parlar amb la coordinadora i la monitora del seu fill/a.

- Per tema de beques menjador us heu d’adreçar a la direcció de l’escola.

- Trobareu els menús i el pla de funcionament del menjador a la web de l’AFA

www.afaeiximenis.cat
- Si teniu algun dubte o suggerència relacionada amb el menjar o l’estona de

menjador, envieu un correu electrònic a la comissió:

menjador@afaeiximenis.cat
Bon curs a tothom i bon profit!

http://www.afaeiximenis.cat
mailto:menjador@afaeiximenis.cat


Annex:
Poden optar al descompte del 7% en la quota de menjador:

- Les famílies sòcies de l’AFA monoparentals o nombroses amb 3 fills/es o

més que es quedin a dinar en règim fixe simultàniament (tots a l’escola).

- No podran gaudir d’aquest descompte les famílies que tinguin concedida la

beca menjador.

- Al que les famílies que sol·licitin aquest descompte ho justifiquin amb la

documentació oportuna enviant un mail a l’AFA info@afaeiximenis.cat

mailto:info@afaeiximenis.cat

