Benvolgudes famílies i equip docent,
Tornem a iniciar un nou curs escolar amb molta il·lusió i ganes d’oferir la millor alimentació i educació als vostres
fills i filles i alumnes.

Per poder fer un ús adequat del servei de menjador a continuació us expliquem el seu funcionament:
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

Els alumnes comensals no poden sortir del recinte escolar durant les hores de funcionament del servei, de
12:30 a 15:00 h. Si, excepcionalment, algun alumne ha de sortir durant aquest període, cal que lliuri una
nota d’autorització dels pares o tutors a alguna de les monitores encarregades de la vigilància.
Tots els menús s’han d’abonar per domiciliació bancària, per la qual cosa cal que empleneu la butlleta de
domiciliació bancària que adjuntem. Per poder utilitzar el servei de menjador, cal haver aportat aquesta
documentació.
La facturació del servei de menjador es fa l’últim dia de cada mes. Els rebuts mensuals corresponents al
serveis es carregaran en compte a l’entitat bancària que hàgiu assenyalat.
La persona que es quedi de forma eventual podrà fer-ho informant al mestre o tutor fins a les 9:45h del
mateix dia. Un cop superada l’hora assenyalada, les famílies, els alumnes o el professorat poden sol·licitar a
la directora de l’IE la utilització del servei, al·legant una causa excepcional. Si s’autoritza, la persona usuària
podrà quedar-se a dinar, amb un recàrrec de 3€.
La persona que es quedi de forma fixa podrà comunicar la seva absència informant al mestre o tutor fins a
les 9.45h del mateix dia. Un cop superada l’hora assenyalada, el professorat o alumnes fixos constaran als
llistats d’assistència i encara que no es quedin hauran d’abonar el preu del servei.
El preu que s’aplicarà serà l’import que el Departament d'Ensenyament fixi com a preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de la seva titularitat per cada curs escolar
per alumne/a i dia, IVA inclòs. Aquest preu comprèn l'àpat i l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de
la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors. Per aquest curs 2016/2017
el preu diari del servei serà de 6,20€ tal i com consta a la RESOLUCIÓ ENS/1384/2016, de 27 de maig.
La durada del servei de 2’5 h fa necessari el bon comportament dels alumnes.
L’objectiu bàsic del menjador escolar, a més d’oferir un servei social, és que els alumnes s’habituïn a menjar
de tot, segueixin una dieta equilibrada i sàpiguen fer-ho de manera correcta. No es pot canviar, doncs, el
menú si no és que hi ha una causa justificada (al·lèrgies alimentàries, motius religiosos, etc.). En el cas
d’al·lèrgies alimentàries, cal que els pares o tutors ho notifiquin emplenant la nota d’al·lèrgies
que reparteix l’institut-escola i mitjançant un escrit adreçat a l’ajuntament amb l’informe del
metge corresponent. En cas de motius religiosos amb un escrit també a l’ajuntament. Aquest
document s’ha de renovar cada curs segons normativa de la Generalitat.
La informació sobre la fruita que es servirà la trobareu penjada del taulell d’anuncis de l’escola de forma
setmanal.
Per tal de garantir-ne el bon funcionament, es fan els torns següents d’entrada al menjador que es podran
veure modificats durant el curs escolar en funció dels alumnes inscrits:
1r torn: a partir de les 12:30 h per als alumnes d’educació infantil.
2n torn: a partir de les 13 h per als alumnes d’educació primària de 1r a 6è.
S’ofereix un servei complementari de Bibliomenjador.

D’altra banda, us comuniquem que el personal contractat al servei del menjador escolar per aquest curs 2016-17
és el següent:
Cuina: Mª Dolors Expòsito i Marta Soler
Monitores: Dolors Bernal, Glòria Faig, Iraida Fominykh, Marina Puig, Anna Torras i Marta Castillo
Dinamitzadora Bibliomenjador: Tiziana Rico
L’ajuntament de Besalú, actual gestor del menjador escolar, compta amb l’ajuda de l’equip docent i amb
l’aprovació del Consell Escolar. Si necessiteu posar-vos-hi en contacte podeu fer-ho mitjançant correu
electrònic a: ajuntament@besalu.cat / joventut@besalu.cat o al telèfon 972590225.
Gràcies per la vostra atenció,

Lluís Guinó Subirós
Alcalde-President
Besalú, setembre de 2016
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Reglament del menjador escolar
En el cas que un alumne que utilitza el servei del menjador escolar del centre tingui conductes contràries a
les normes o aquestes siguin greument perjudicials per a la convivència durant les hores de menjador,
d’acord amb el Règim de Regulació Interna es seguiran els passos següents:
•
•

•
•

Quan cometi una falta les monitores l’amonestaran i li posaran una creu d’avís al tauler que hi ha
al menjador.
Quan l’alumne tingui 3 creus (faltes) es quedarà una setmana en el menjador durant el temps de
lleure del migdia i es farà arribar una nota als pares o tutors, notificant-los el seu mal
comportament i informant-los del càstig que se li ha imposat. Si l’alumne continua persistint en el
seu mal comportament, es convocarà els pares o tutors a una entrevista.
Si malgrat l’entrevista mantinguda no s’observa cap millora en la conducta de l’alumne es passarà
el cas al Consell Escolar i es proposarà l’expulsió definitiva pel temps que resti de curs.
En cas que l’alumne sigui de transport i no pugui ser expulsat del servei de menjador escolar, es
passarà la situació al Claustre i al Consell Escolar, per tal que decideixin el tipus de sanció que se
li haurà d’aplicar.

Aquesta normativa pot estar subjecte a les modificacions que pugui fer l’institut-escola ja que és la
mateixa que la del centre.
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