
 
 

 

 
 
 

                                                                                     SETEMBRE  2018 
 

 

INFORMACIONS DEL MENJADOR ESCOLAR. 
 CURS 2018-2019. 

    
  Pel present passem a comunicar-los alguns aspectes del menjador que poden ser 

del seu interés.  
  Si estan interessats en què els seus fills i filles siguen comensals del centre 

durant aquest curs 2018/2019 les normes que regiran el menjador són les següents: 

 

1) Durant el curs 2018/2019 l’Equip del Menjador està format per Lucía Tarjuelo, 

directora, Víctor Talamantes, secretari i administrador i José Manuel Albiol, encarregat. 

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el Menjador s’han de dirigir sempre als 

membres de l’Equip del Menjador.  

La Comunitat Educativa ha de prendre consciència de la complexitat del servei de 

menjador, fonamentalment per l'elevat nombre de comensals. En conseqüència, demanem, 

siguen tolerants i comuniquen a l'equip del menjador qualsevol dubte o circumstància que els 

preocupe. 

 

2) Aquest curs escolar es realitzaran dos torns en el menjador escolar. El primer torn 

acollirà tots els comensals d'Educació Infantil, 1r, 2n i part de 3r de Primària i el segon torn 

reunirà els comensals restants de 3r, 4t, 5é i 6é curs d'Educació Primària. La capacitat del 

menjador escolar  és de 270 places. 

 

3) D'acord amb les normes del centre: 

 

 es prohibeix als alumnes comensals absentar-se del recinte escolar en hores de 

menjador. 

 sols per alguna raó mèdica l'alumne comensal pot abandonar el col·legi i tornar a 

dinar i sempre que es done avís a l'equip del menjador i es porte justificant mèdic. 

 els alumnes que tinguen un comportament incorrecte en la seua estada en el centre 

durant les hores de menjador, seran sancionats d'acord amb el reglament del centre. 

 

4) Els alumnes comensals participaran obligatòriament, a partir d'una certa edat, i de 

manera rotatòria, en la tasca de servei de dinar, activitat contemplada en les normes generals de 

menjadors escolars. 

 

5) És intenció de l'Equip del Menjador progressar en l'adquisició dels hàbits alimentaris, 

socials i conductuals per  anar completant un procés educatiu integral basat en el respecte  i  la 

tolerància.  

 

6) Quan algun xiquet/a tinga una intolerància alimentària, els pares hauran de  notificar-

ho a l'equip encarregat del menjador presentant l’informe mèdic corresponent. 

 

7) Si algun alumne comensal presenta algun dia un problema intestinal puntual, el 

menjador ofereix una dieta blana, sempre que els pares/ tutors ho comuniquen al conserge a 

primera hora del matí. 

 

8) En l’aula d'estudi tots els alumnes comensals de Primària poden realitzar diàriament 

les seues tasques escolars amb la supervisió d'una monitora. 
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9) Seguiment de l’actitud al menjador: cada dia les monitores observen l’actitud de 

l’alumnat front el menjar i el seu comportament. SOLS en el cas que no haja menjat bé o 

tinga un comportament inadequat, es comunicarà a les famílies mitjançant una nota 

informativa. 

 

10) El servei de menjador atendrà  tots els alumnes comensals d'Infantil: 3, 4 i 5 anys, 

en activitats complementàries que seran gratuïtes i es realitzaran en l'horari de menjador. 

 
Les activitats són les següents: 

 

- Jocs dirigits a l'aire lliure: jocs tradicionals i d'iniciació a l'esport. 

- Jocs de taula: associacions, dòminos educatius,  trencaclosques "puzzles".... 

- Activitats audiovisuals lúdiques i formatives: pel·lícules, dibuixos animats... 

 

11) Hàbits d’higiene i salut: 

- Infantil 3 anys: hauran de portar un llençol/manta per fer la migdiada. 

- L’alumnat podrà dur, diàriament i de manera voluntària, raspall de dents i pasta 

dentífrica. 

 

12) La quota per comensal serà de 4,00 €/dia per als comensals que es queden tots els 

dies del mes que hi ha menjador i de 4,25 €/dia per als comensals que es queden dies 

aïllats, siguen 1,2,3 o 4 dies a la setmana de cada mes. Aquesta quota podrà ser revisada  pel 

Consell Escolar. Els rebuts es giraran dins dels deu primers dies de cada mes.  

 

13) Els alumnes amb beca de menjador han de pagar la diferència entre la quota de 

menjador de 4,00 €/dia  i l’ajuda de Conselleria., si la beca és del 100%, no han de pagar res.  

 

14) El menjador escolar descomptarà els dies a partir del primer dia d’absència per 

motius de salut i informant amb antelació a l’Equip del Menjador. 

 Quan l’alumne no puga assistir al Menjador durant alguns dies, per malaltia o altre 

motiu justificat, s’haurà de comunicar la baixa EL MATEIX DIA de la no assistència al 

menjador, i l’alta el MATEIX DIA en què es reincorpore al menjador. Sempre que es 

complisca aquest procés de baixa i alta, es descomptarà 2 € per dia en el rebut del mes següent. 

Les despeses corresponents als salaris  de les monitores no es descomptaran. 

 

             15) En el cas que ens retornen rebuts dos mesos seguits, el Consell podrà decidir donar 

de baixa  l’alumne del servei de menjador. 

 

16) Recordem que enguany existeix el sistema dels BONOS per a les famílies que 

vulguin utilitzar el servei de menjador eventualment (NO per aquells que teniu el rebut 

domiciliat). En el concepte d’ingrés cal ficar el nom de l’alumne i el curs. 

 

17) Tots els alumnes que sol·liciten menjador des d’octubre fins a maig i des de 

setembre l’alumnat nou, tant de 3 anys com d’altres cursos, han d’omplir la domiciliació 

bancària. Els preguem que consignen amb detall i claredat  totes les caselles de l’IBAN: “ES 

dos dígits i vint dígits”. Si no han canviat de compte corrent han d’escriure al costat  “és el 

mateix” sense escriure tots els dígits. 

Els fem arribar juntament amb aquest escrit el full de la domiciliació bancària per 

què l’òmpliguen detalladament. 

 

 El darrer dia de presentació serà el dimecres 26 de setembre.  

 

Al tauler d’anuncis i a la pàgina web: mestreacasa.gva.es/web/ceipescultorortells, 

podeu consultar el menú i les normes de funcionament del menjador. 

 

Horari d’atenció a les famílies: DIJOUS (12 h a 13 h). 

 

Atentament: L’equip del Menjador Escolar 



   

      NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT COMENSAL 

 

 

1. L'alumnat que es quede a dinar els dimecres podrà ser recollit per les famílies a 

les 15:00 h  o a les 17:00 h  i sempre serà a la mateixa hora. 

 

2.  L'alumnat d'infantil serà recollit tant a les 15:00 h com a les 17:00 h per la porta 

d'infantil. 

 

3. L'alumnat major que les famílies desitgen que vagen a casa a soles després de 

dinar han d'omplir una autorització. 

 

Cal omplir i signar una nota de les següents:  
 

 

 

 NOTA: HORA DE RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 

 

 En/Na__________________________________________________ com a mare, pare 

 

o tutor legal de:__________________________________________________( CURS:              ) 

 

 

recolliré o recolliran al meu fill/a o fills/es a les:___________h els dimecres del curs 2018/19. 

 

 

 

 Vila-real, 21 de setembre de 2018 

 

 

 

Firma del pare, mare o tutor legal_________________________________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 AUTORITZACIÓ D’ANAR A CASA A SOLES 

 

 

 En/Na__________________________________________________ com a mare, pare 

 

 

o tutor legal de:__________________________________________________( CURS:              ) 

 

 

AUTORITZE al meu fill/a o fills/es anar a casa a soles després de dinar els dimecres del curs 

2018/19. 

 

 Vila-real, 21 de setembre de 2018 

 

 

Firma del pare, mare o tutor legal_________________________________________________ 

 

 

Atentament: L'equip del Menjador Escolar 
 


