NORMES DE MENJADOR I ACOLLIDA 2019
CASAL ESCOLA LA ROUREDA – ESKCL0KC06

Tots aquells nens/es que vulguin fer ús del servei de menjador durant L'ESTEVESTIU, de manera
fixa o esporàdica , hauran de tornar omplert el full d'inscripció deis serveis entre el 20 i el 31 de
maig de 2019.

- FORMA DE PAGAMENT:
Aquelles famílies que vulguin fer ús del servei de menjador i/o l'acollida de matí i/o tarda, hauran de
lliurar el pagament que correspongui a cada setmana sencera, per anticipat i mitjançant transferència
bancària al número ES81 0182 0999 8402 0157 6910 d'HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS,
S.A. (HOSTESA) abans del 31 de maig. S'ha de presentar el justificant d'ingrés juntament amb el full
d'inscripció. És molt important que es compleixin .aquestes dates per tal de poder fer les
previsions corresponents.

SERVEI DE MENJADOR
PREU ESPORÀDIC

6,45 €/dia

PREU PER SETMANES:
Del 25 al 28 de juny (6,20 € x 4 dies)

24,80 €

Del 1 al 5 de juliol (6,20 € x 5 dies)

31,00 €

Del 8 al 12 de juliol (6,20 € x 5 dies)

31,00 €

Del 15 al 19 de juliol (6,20 € x 5 dies)

31,00 €

Del 22 al 25 de juliol (6,20 € x 4 dies)

24,80 €

SERVEI D'ACOLLIDA DE MATÍ I TARDA:
PREU ESPORÀDIC MATÍ O TARDA

4,63 €/dia

PREU PER SETMANES:
MATÍ

TARDA

MATÍ + TARDA

Del 25 al 28 de juny (2,49 € x 4 dies)

9,96 €

9,96 €

19,92 €

Del 1 al 5 de juliol (2,49 € x 5 dies)

12,45 €

12,45 €

24,90 €

Del 8 al 12 de juliol (2,49 € x 5 dies)

12,45 €

12,45 €

24,90 €

Del 15 al 19 de juliol (2,49 € x 5 dies)

12,45 €

12,45 €

24,90 €

Del 22 al 25 de juliol (2,49 € x 4 dies)

9,96 €

9,96 €

19,92 €

Els nens/es que facin ús del servei de menjador o d’acollida de matí o tarda de manera esporàdica, haurà
d’omplir el full d’inscripció. El cobrament del servei es realitzarà per anticipat.

Aquells usuaris fixes que no puguin fer ús del servei de menjador, han d'avisar a la coordinadora abans de
les 10 del matí del dia de l’absència, i pel que fa referència als usuaris del servei d'acollida de matí o
tarda, hauran d'avisar el dia abans. Se'ls realitzarà la corresponent devolució el més aviat possible,
mitjançant transferència bancària al número de compte

que ens indiquin en el full

d'inscripció.
- FORMA FUNCIONAMENT MENJADOR: Horari: de 13:00 a 15:30 hores
Hostesa confeccionarà i elaborarà els menús i dietes especials adequades a les necessitats dels
nens/es. Les fa mílies rebran una copia dels menús abans d'iniciar-se el servei.

Es recorda a les famílies que no es pot administrar medicació als nens/es. Si en algun cas fos molt
necessari,si us plau, contactin amb nosaltres i farem una valoració individualitzada .

Els nens menors de 8 anys els ha de recollir un adult i la resta han de portar l'autorització dels pares o
tutors per poder anar-se sols indicant la seva confirmació al full d'inscripció del servei.
•

Els nens/es petits podran fer una estona de migdiada després de dinar. Les famílies
rebran un informe amb les incidències diàries.

•

A la resta d'alumnes se'ls oferirà activitats relaxades com lectura, dibuix,
audiovisuals ...aprofitant les zones més fresques de les instal·lacions de l'escola.

- FUNCIONAMENT ACOLLIDA:

Horari Matí: de 07:30 a 09:00 hores
Horari Tarda: de 15:30 a 17:00 hores

Els nens que facin ús del servei d'acollida de matí o tarda se'ls donarà l'esmorzar o el berenar.

Esmorzar (cada dia) :

- Llet amb Nesquik i galetes o cereals

Berenar (alternant):

- Llet amb Nesquik i galetes
- Suc de fruites i galetes
- Fruita assortida

Per qualsevol dubte o aclaració poden contactar amb la coordinadora del menjador, trucant al
telèfon 685.127.648.

