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MENJADOR ESCOLA MEDITERRÀNIA 

CURS 2021/2022 

                         
Benvolgudes famílies de l’Escola Mediterrània, 

 

Tot l’equip de “El menú del Petit”, us vol donar la benvinguda a aquest nou curs. Tenim moltes ganes de 

retrobar-nos amb els vostres fills i filles. Aquest curs d’igual manera que l’anterior curs ens haurem 

d’adaptar a les circumstàncies. Reprenem el curs amb molta il·lusió i amb la  seguretat de que tots i 

totes treballarem al màxim per continuar fent del menjador un lloc agradable, divertit i més segur que 

mai pels nostres infants. 

 

BENVINGUTS AL MENJADOR DE   LA MEDITERRÀNIA!!! 

 
 

Tot el menjador escolar funcionarà d’acord amb el que estableix el PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A 
CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA i que ha estat adaptat i consensuat amb les direccions de les 
escola. 
 

FUNCIONAMENT  DE MENJADOR: 

 

El servei de menjador  s’iniciarà el dia 13 de setembre de 12’30h. a 15h. per els infants d’educació infantil i de primària. 

Els alumnes de P3 iniciaran el  servei de menjador el dia 20 de setembre. 

 

 INSCRIPCIONS: Per fer ús del menjador,  tots els usuaris haureu de fer una inscripció a través de la pàgina 

web www.elmenudelpetit.es .  Recordem que per a les famílies que encara no l’hagueu fet, teniu de màxim fins al 

dia 20 de setembre per poder fer-la. 

Si necessiteu ajuda  podeu consultar  a la coordinadora i ella us assessorarà. 

 

 ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: Aquest curs les famílies NO podran accedir a les escoles. Qualsevol incidència, 

dietes o aspectes que vulgueu comentar haurà de ser a la coordinadora pels següents canals de comunicació: 

 

Atenció per telèfon 663392899, podreu trucar a la coordinadora de dilluns a divendres de 9 a 10.00h. 

Per watssApp: de dilluns a divendres de 9 a 10h. Indicant el NOM, COGNOMS, ESCOLA I CURS del nen/a. 

Bústia de menjador: A les portes principals de cada escola, tindreu una bústia de menjador on podreu comunicar-nos  

qualsevol informació (indicant sempre NOM, COGNOMS, ESCOLA I CURS del nen/a). Aquesta bústia s’obrirà cada dia a 

les 9,30h. 

Correu electrònic: teniu a la vostra disposició el correu electrònic del menjador 

(menjadormediterrania@elmenudelpetit.es ) on ens podeu comunicar qualsevol informació del menjador que NO SIGUI 

del mateix dia. És a dir, per aquesta via NO informació de dietes, tiquets, ...o qualsevol tema que s’hagi de tenir en 

compte per aquell mateix dia. 

Cita prèvia: Si un cop esgotats tots els altres canals de comunicació necessiteu parlar qualsevol aspecte amb la 

coordinadora de menjador, ho podreu fer concretant cita prèvia i assistint a l’escola respectant totes les normes de 

seguretat (només un familiar per nen/a, ús obligatori de la mascareta i utilització de gel desinfectant a l’entrada de 

l’escola). 

L’horari per avisar de dietes, tiquets esporàdics o altres comunicacions és de 9 a 9:45h. 

 

 EL DIA QUE NO POT VENIR AL MENJADOR: Les faltes d’assistència del menjador s’han de comunicar fins 

les 9:45h. de forma justificada a la coordinadora a través de trucada, whatssApp o la bústia de menjador 

http://www.elmenudelpetit.es/
mailto:menjadormediterrania@elmenudelpetit.es


   

EL MENÚ DEL PETIT, S.L.L. C/ Canonge Dr. Auguet, 14. VILADECANS- 08840-                     Tel: 93.637.78.50/Fax: 93.659.32.62. 

info@elmenudelpetit.es   www.elmenudelpetit.es 

 

 

(indicant el nom, cognoms, escola i curs del nen/a).Si han estat comunicades dintre del termini , s’abonarà 

l’import total del menú a la quota del mes següent. 

 

 PROGRAMA DE MENÚS: Els menús seran exposats cada mes al taulell d’anuncis de l’escola. 

Els menús i el programa d’activitats estaran penjats a la nostra web. 

 

 ACTIVITATS: Es continuaran programant activitats durant l’estona d’esbarjo del menjador però es faran 

preferiblement, a l’aire lliure i amb ocupació diferenciada dels espais. 

 

 MENJADOR P3: A l’acabar de dinar no tenen activitats programades perquè fan una petita migdiada/descansar 

abans de començar les classes de la tarda. 

 

 BAIXA DEL SERVEI: Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 25 de cada mes, fent la baixa 

corresponent a través de la inscripció online. És a dir, haureu d’entrar amb el vostre usuari i contrasenya a les 

inscripcions i indicar la BAIXA del servei (si a més a més aviseu a la coordinadora, millor). 

 

 BEQUES DEL MENJADOR: tot aquells que tinguin el servei del menjador becat per part del consell Comarcal 

o de l’Ajuntament o ambdós, només pagaran l’import corresponent a la part no becada, sempre i quan es disposi 

de la corresponent adjudicació de l’ajut. Fins que no arribi a la coordinadora la confirmació de la o les beques no 

es podran aplicar. 

 

 MEDICINES I DIETES ESPECIALS: Només s’administraran medicines i/o dietes especials amb justificació 

d’un metge o especialista i signant l’autorització corresponent. I les medicines mai es quedaran al menjador, 

sempre tornaran a casa. 

 

 L’equip de menjador seguirà estrictament tot el PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS COVID-19 del centre. 

 

 AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: Només es farà una dieta adaptada a aquells nens i nenes 

que hagin aportat la documentació necessària: informe mèdic on s’especifiqui els aliments que no pot menjar i  

una fitxa individual que us proporcionarà la coordinadora. 

 

 WEB: Podeu consultar a la nostra web: el menú, la programació d’activitats de cada mes i d’altres documents 

necessaris pel menjador (codi de barres per comprar tiquets, autorització dels medicaments, etc) . Podreu 

veure fotos i conèixer les cares de les persones que estem amb els infants durant l’estona del migdia. Recordeu 

que heu de posar la clau d’accés: elmenudelpetit2015 

 

 El servei de menjador està subjecte al reglament del centre pel que fa a situacions excepcionals o 

d’indisciplina. 

 

 RECOLLIDA DEL MENJADOR: per poder recollir a un nen/a del servei de menjador es necessitarà 

autorització per part del pares o tutors legals i si és possible, sempre avisar a la coordinadora prèviament. 

 

 QUÈ CAL PORTAR? 

Els nens/es de P3 han de portar una BOSSA de roba on, cada dilluns, portaran una bata (diferent a la de la 

classe) o pitet i un llençol de sota (tot marcat amb el nom, amb el nom MOLT GRAN!!!). La BOSSA es retornarà 

a les famílies cada setmana perquè es pugui rentar i caldrà retornar-la els dilluns. Cal posar una altres bossa a 

dins també per ficar el llençol i no estar en contacte amb la resta de coses i una muda de recanvi ben macada i 

guardada en una bossa zip. 

El nens/es de P4 i p5  han de portar una BOSSA de roba on, cada dilluns, portaran una bata (diferent a la de la 

classe) i dins la bossa portaran també una muda de recanvi ben marcada i guardada en una bossa tipus zip. La 

BOSSA es retornarà a les famílies cada setmana perquè es pugui rentar i caldrà retornar-la els dilluns. La muda 

dd recanvi es quedarà al menjador per si és precís fer-ne ús. 

 



   

EL MENÚ DEL PETIT, S.L.L. C/ Canonge Dr. Auguet, 14. VILADECANS- 08840-                     Tel: 93.637.78.50/Fax: 93.659.32.62. 

info@elmenudelpetit.es   www.elmenudelpetit.es 

 

 

MASCARETA  per a tots els infants de menjador a partir de 6 anys i durant l’estona d’acollida  de matí tots 

els infants, inclòs cicle infantil. Recomanem que els infants portin una  bossa aixeta pe poder guardar la seva 

mascareta durant el moment del dinar. Tot ben marcat amb el seu nom. 

 

 

 PREUS MENJADOR 

 

 

 

 

 

 

15% de descompte a les famílies amb 3 o més fills fixes que facin ús del servei de menjador. 

 

 FORMA DE PAGAMENT 

 

Fixes (3,4 o 5 dies a la setmana) 

 

Als usuaris que es quedin a dinar 3, 4 ó 5 dies a la setmana habitualment se’ls passarà un rebut pel banc. 

Els mesos de setembre i de juny es cobraran a finals de mes. 

Els altres mesos, el rebut es passarà a l’inici del mes (del 5 al 10) fent un càlcul dels dies lectius del mes i abonant les 

possibles incidències del mes anterior. 

 
IMPAGATS: Es fa un primer contacte amb les famílies notificant la situació d’impagat, via telèfon o nota. Les 

despeses bancàries de devolució dels rebuts tornats aniran a càrrec de la família. 

Si en el transcurs d’una setmana no hi ha resposta s’enviarà un certificat. Si es continua sense tenir resposta, es 

donarà de baixa del menjador i el nen/a no es podrà quedar a dinar. 

Després de tot aquest procediment es continués tenint rebuts pendents es procedirà a iniciar el procés 

d’embargament del compte bancari. 

 

Esporàdics:( 1 ó 2 dies a la setmana) 

 

Les famílies que vulguin fer ús del menjador de forma esporàdica ho hauran de fer a través de tiquets. 

Els tiquets es paguen al caixer automàtic de La Caixa mitjançant un codi de barres que trobareu a la pàgina web 

www.elmenudelpetit.es – racó de les escoles – escoles educació infantil i primària- Escola Can Roca. Contrasenya: 

elmenudepetit2015.  Els tiquets es compren de cinc en cinc. 

El resguard de pagament, el podeu enviar per watssapp (foto) o per correu electrònic. Sobretot, és molt important que 

indiqueu NOM,COGNOMS, ESCOLA I CURS del nen/a. La coordinadora, un cop rebi el comprovant de pagament, portarà 

un control dels dies utilitzats. NO ES PROPORCIONARÀN ELS TIQUETS A LES FAMÍLIES!!! 

Els podreu fer servir durant tot el curs. No caduquen. A final de curs es podran abonar els tiquets que no s’hagin fet 

servir abonant la diferencia. 

Per aquest curs, és MOLT IMPORTANT que els esporàdics ens comuniqueu l’assistència al menjador amb la major 

antelació possible ja que necessitem saber la variació de nens/es que assistiran al menjador per poder organitzar-nos i 

complir totes les mesures de seguretat i higiene que ens marca la situació actual. 

Per tant, tots aquells ESPORÀDICS FIXES (és a dir, aquells que es queden 1 o 2 dies a la setmana (totes les setmanes) 

o aquells que es queden la meitat del mes o setmanes soltes) necessitem que ens ho comuniqueu el mes anterior. 

També, tots aquells que es queden perquè les famílies teniu cites programades amb antelació, és necessari que ens ho 

pugueu comunicar el mes anterior. 

Igualment, es continuaran rebent tots aquells tiquets que ens arribin per situacions excepcionals o d’última hora que la 

família pugui tenir, sempre avisant-nos abans de les 9:45h del mateix dia. 

 

D’aquesta manera, ens podreu facilitar molt més la nostra feina per tal poder garantir totes les mesures 

necessàries. 

 

 SERVEI D’ACOLLIDA:Aquest any el servei d’acollida es durà a terme seguint el mateix pla d’actuació del curs 

20-21. El servei s’ofereix de 8 a 9 del matí amb dues franges horàries ben marcades. Demanem a les famílies 

 PREU 

 

FIXE( 3,4 o 5dies) 
6,33€ 

 

ESPORÀDIC (tiquets 
6,96€ 

http://www.elmenudelpetit.es/
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que facin ús que respectin el màxim possible aquestes franges horàries per poder facilitar les entrades dels 

vostres fills amb la màxima seguretat. Recordeu que els familiars no poden entrar al centre, però en cas 

necessari a l’hora d’acollida podrà entrar un acompanyant de l’infant prèvia desinfecció de mans i mascareta ben 

posada. 

Obrirem portes a les 8 i a les 8:30 per a recollir els infants usuaris d’acollida. 

 

 Preus servei acollida matinal: 

Fixe 1 hora: 37 euros Esporàdic 1 hora: 3,50 euros 

Fixe ½ hora 19,50 euros Esporàdic ½ hora: 2,50 euros 

 

 

Telèfon menjador: 663392899 

menjadormediterrania@elmenudelpetit.es 

Coordinadora: Laura Bala 
 

mailto:menjadormediterrania@elmenudelpetit.es

