
  

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

Els espais reservats a l’alimentació compleixen dos tipus de funcions: una assistencial i
l’altra educativa. Els alumnes estan en una etapa vital on l’alimentació ha de garantir
una dieta equilibrada i adequada que afavoreixi el seu creixement i desenvolupament,
ja que això afecta a la seva salut  i  pot contribuir  a la prevenció de malalties;  però
també,  és on s’ha de mantenir  el  treball  d’uns hàbits  i  actituds fonamentals  pel  seu
desenvolupament personal i com a ésser social.

1- El Servei de Menjador escolar és un servei no obligatori que s’ofereix a tot l’alumnat
del centre i és a càrrec de l’empresa Campos Estela.

2- El Servei de Menjador s’ofereix en dues modalitats:

2,1. Habituals

 Són usuaris habituals aquells alumnes que utilitzaran el Servei de Menjador
uns determinats dies prefixats durant el curs. 

 El cobrament del menjador es farà mitjançant domiciliació bancària el dia
5 de cada mes. 

 Els mesos de setembre i octubre es cobraran junts el dia 5 d’octubre. 
 Si el rebut és retornat, les despeses bancàries (4,85€ ),aniran a càrrec de

l’usuari. 
 L’ impagament del rebut corresponent, serà motiu de baixa del servei si no  

es fa efectiu l’ import en un termini de 5 dies desprès de la reclamació  .   
                             

2,2. Esporàdics

 Són usuaris esporàdics aquells alumnes que només fan servir  puntualment
el servei en dies concrets. 

 Per fer-ho caldrà comunicar-ho a l’AFA i s’haurà de pagar en efectiu a
l’AFA.

 
3- En cas de malaltia o indisposició haureu d’avisar a l’AFA per e-mail o per telèfon al

número 934 550 440. 

4- Horari

 L’horari  del  Servei  de Menjador és de 13,30 a 15:00 pels  dilluns,  dimarts,
dimecres i divendres i de 14,30 a 15,30 els dijous

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer Menjador,  el responsable de la qual és l'AFA de l'institut Joan Brossa i 
seran tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmica de les activitats.
Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA

El preu del menú per Socis de l’ AFA és de  6,33€ 
El preu del menú esporàdic i per No Socis és de 7,50€
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 Els alumnes d’ESO no podran sortir de l’ institut al migdia. Si voleu que el
vostre fill/filla marxi del Centre en acabar de  dinar, haureu de fer arribar a
l’AFA un permís, per escrit,  autoritzant la sortida.

 Els alumnes de batxillerat podran sortir tots els dies després de dinar. 

5-  Monitors/es: Es  treballarà  amb  els  noies/es  amb  una  actitud  de  disponibilitat  i
receptivitat, organitzant els espais de manera adequada i creant un clima de calma i
confiança. 

6- Hàbits: En aquest espai no oblidem la importància dels aspectes de caire educatiu.
En aquest sentit  s’insistirà als  alumnes que han de menjar  un mínim establert,  utilitzar
correctament i  amb cura tots  els  estris  i  material,  i  respectar  les normes bàsiques de
convivència.

7- En cas d’alguna intolerància o al·lèrgia alimentària la família ho ha de comunicar per
escrit, adjuntant un certificat mèdic.  Tal com exigeix el servei de Salut de l’Ajuntament
de  Barcelona.  En  cas  de  no  tenir  el  justificant  no  es  podrà  considerar  al·lèrgia  o
intolerància.   
Si  cal  fer  règim  un  dia  puntual  s’ha  de  notificar  a  l’AFA  per  e-mail  a
ampajoanbrossa@hotmail.com o per telèfon al número 934 550 440.

8- L’AFA facilitarà a les  famílies  els  menús  per  correu electrònic.  Les  famílies  que no
disposin d’adreça electrònica podran obtenir els fulls de menús al menjador de l’escola,
prèvia sol·licitud.

9-  Els  alumnes  hauran  d’entregar  a  l’AFA  una  fotocòpia  de  la  Targeta  Sanitària
juntament amb la Butlleta d’alta del Servei.

10- Queda totalment prohibit l’ús del telèfon mòbil dins del menjador.

11- Els dies que els nens usuaris de menjador van d’excursió, es portaran el  dinar de
casa.

12- Hi ha un “Protocol d’Actuació d’Accidents als Menjadors Escolars” a disposició de les
famílies que el vulguin consultar.

13- No s’acceptaran inscripcions de famílies amb rebuts impagats del curs anterior fins
que no s’hagin liquidat.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament, 

AFA Institut Joan Brossa
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