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SERVEI DE MENJADOR – CURS 2021/22 

Per a fer ús del servei és necessari i OBLIGATORI fer la inscripció prèvia i enviar els do-

cuments sol·licitats. Està habilitat un enllaç per a poder omplir la inscripció i adjuntar els do-

cuments. 

Aquí teniu l’enllaç: https://forms.gle/KKjngxcNhyLwQEjh6 

Si ho preferiu, podeu imprimir els arxius, emplenar-los i enviar-los al nostre contacte. 

 Alumnes fixes: serà obligatori adjuntar dades bancàries a l’hora de fer la inscripció.  

 Contractació puntual: s’haurà d’avisar a la persona responsable pels canals de con-

tacte ABANS DE LES 9:30 HORES del dia que es vulgui fer ús. S’ha de fer inscripció  

en cas de no tenir-la i enviar el comprovant de pagament. 

 Per a contractacions d’urgència (sobrevingudes durant l’horari lectiu):  

TRUCAR DIRECTAMENT AL TELÈFON DE L’ESCOLA. 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  

PREUS DEL SERVEI 

Tipologia FIXOS* EVENTUALS 

Alumnes 6,33 €/dia 7,00 €/dia 

* NOTA: 

Es consideren Usuaris Fixos als alumnes que utilitzin el servei un mínim de 3 dies per setmana. 

En el cas d'absències justificades, es descomptarà la quantitat de 3,61 €/dia, que és la correspo-

nent al menjar; el preu corresponent al monitoratge no es descompta. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Alumnes fixos: 

 Full de dades bancàries / foto on surti el titular i número de compte 

 Foto Signatura mare/pare o tutor per les autoritzacions / full inscripció emplenat i signat 

Alumnes eventuals: 

 Foto Signatura mare/pare o tutor per les autoritzacions / full inscripció emplenat i signat 

 

* La documentació s’ha d’adjuntar en fer la inscripció “on line”. 

https://forms.gle/KKjngxcNhyLwQEjh6
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Alumnes fixos: 

S’haurà d’omplir full de dades bancàries i adjuntar-lo al fer la inscripció.  

Es passarà un rebut domiciliat entre els dies 1 i 5 del mes en què es produeixi el servei (per 
avançat), excepte al mes de setembre, en que el rebut es passarà juntament amb l’import d’oc-
tubre a principis del mes d’octubre. 

Alumnes eventuals: 

S’haurà de fer pagament al compte de l’AMPA al Banc Sabadell i enviar comprovant.  

A. Transferència bancària al nº de compte: ES67 0081 1639 1000 0108 3113  

Enviar comprovant. 

B. Pagament per caixer: s’ha habilitat poder fer pagaments pel caixer. D’aquesta forma es pot 
fer pagament a compte i després es va utilitzant el servei fins a esgotar el crèdit. El que no 
s’utilitzi durant el curs es retornarà a les famílies o passarà al curs vinent.  

      El procediment és el següent:  
Introduir la vostra targeta o llibreta - Escollir l'opció "PAGAMENTS A TERCERS" - Introdu-
ir número secret (PIN) i prémer CONTINUAR - Marcar el codi de l'AMPA 142.532 i prémer 
CONTINUAR - Confirmar que l'entitat és AMPA ESCOLA A. GAUDÍ i prem SÍ - Sortiran 
diferents opcions: Escollir la que vulgueu:  

 

 

 

 

 

 

*Caldrà introduir les dades de l'alumne, evitarà confusions a posteriori.  

PAGAMENT DEL SERVEI  

Opcions Import 

COMEDOR 1 DIA 7,00 € 

COMEDOR 5 DIAS 35,00 € 

COMEDOR 10 DIAS 70,00 € 

“ALTRES IMPORTS” POSAR QUANTITAT A PAGAR 

Per a comunicar incidències (un alumne fix no pot venir, en alumne eventual farà ús del ser-

vei, etc...) o avisar que heu fet una inscripció, cal que envieu un missatge o correu electrònic 

a: 

    Telèfon mòbil  669.52.96.53* (whatsapp i SMS) 

 E-mail:   menjadorescolagaudi@gmail.com 

 

* L’horari en que estarà operatiu serà: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 7:30 A 

9:30.Passat aquest horari, la petició es gestionarà per al dia següent.  

CONTACTE  

mailto:menjadorescolagaudi@gmail.com
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 ABANS DEL SERVEI ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA A TOTS ELS PARTICI-

PANTS (infants i monitors/es).  

 TOTS ELS INFANTS DURAN LA MASCARETA TOTA L’ESTONA, EXCEPTE MENTRE 

ESTIGUIN DINANT. TAMPOC LA PORTARAN ELS INFANTS QUAN ESTIGUIN DOR-

MINT (O DESCANSANT). 

 TOTS ELS MONITORS/ES DURAN LA MASCARETA DURANT TOT EL SERVEI DE 

MENJADOR, TEMPS D’ESBARJO I DESCANS. 

 TOTS ELS PARTICIPANTS DEL SERVEI DE MENJADOR ES RENTARAN LES MANS 

DE MANERA SISTEMÀTICA AMB AIGUA I SABÓ. (ABANS I DESPRÉS DE CADA AC-

TIVITAT). 

 ELS INTEGRANTS D’UN MATEIX GRUP ESTABLE SEURAN JUNTS. Cada infant 

tindrà assignada una cadira i un lloc determinat a la taula del seu grup bombolla que 

farà servir cada dia. 

 ENTRE TORN I TORN ELS MONITORS VENTILARAN, NETEJARAN I DESINFECTA-

RAN EL MENJADOR, CADIRES I TAULES. 

 NO ES PODRÀ FER LA HIGIENE DENTAL DURANT EL SERVEI DE MENJADOR.  

 LES ACTIVITATS D’ESBARJO ES REALITZARAN, SEMPRE QUE LA CLIMATOLOGIA 

HO PERMETI, A L’AIRE LLIURE, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup 

estable. 

 EL MATERIAL D’ACTIVITATS SERÀ EXCLUSIU PER A CADA GRUP.  

 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR LES FAMÍLIES: 

 La mateixa bossa que tots els nens i  nenes han de portar a l’escola on hi haurà una 

bossa per la mascareta i cantimplora.  

Per als infants de P3 i P4: 

 PITET, es portarà un net cada dia dins una bossa de plàstic i es retornarà cada dia dins 

la bossa on serà la bossa de la mascareta i la cantimplora.  

 LLENÇOL mida de bressol amb gomes a les cantonades per tal que es puguin ajustar 

correctament al llitet de l’escola (llitets amb potes). Es portarà el dilluns dins una bossa 

de tela. Els divendres tornarem la bossa de tela amb el llençol de la setmana per a ren-

tar i desinfectar a casa.  

FUNCIONAMENT DEL SERVEI  


