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       A.M.P.A.  E.B. Ralet-Ralet   
  

NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR CURS 2018-2019 

Benvolgudes famílies, 

Aquest nou curs escolar, l’empresa CELMIRANDA, S.L.U. gestionarà el servei de menjador (subministrament dels aliments, servei 
de monitoratge, cobrament de rebuts). 

COMUNICACIONS 

La responsable de menjador de l’ escola Bressol Ralet-Ralet és la Chus Cabezas. 

MENÚS I DIETES 

Els menús es planifiquen per una diplomada en nutrició humana i dietètica, seguint les recomanacions que marca la Generalitat 
de Catalunya. 

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta astringent per aquells nens que tinguin una indisposició puntual i també demanar el 
menú triturat pels infants que ho necessitin de l’escola bressol. Cal donar l’avís a la responsable de menjador abans de les 9:05 
del mateix dia, ja sigui deixant una nota a la bústia del menjador, personalment o per telèfon.  

En cas d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments, es farà un menú alternatiu sempre i quan es porti un certificat del metge que així 
ho acrediti. 

El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix l’AMPA a través de l’ empresa Cel Miranda  

L’ús del menjador comporta l’acceptació de la normativa i seguir les normes de convivència, així com respectar el 
material, les instal·lacions i a les persones que participen en el servei de menjador. 

ALUMNES FIXES 

El preu del servei de menjador pels alumnes que assisteixen diàriament és de 5,95 € per dia, i per als nadons de P-0 que encara 
no van al menjador hauran d’abonar 3€en concepte de monitoratge. Els pares dels alumnes fixes, hauran de facilitar les seves 
dades bancàries, ja que el cobrament es farà per gir bancari.  

El cobrament es realitzarà durant els 5 primers dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària, segons els dies lectius que 
tingui el mes. Durant els primers dies de curs passarem la relació dels diners que es cobraran per cada mes. Sempre es cobra el 
mes per avançat, en el cas que hi hagi absències justificades, es descomptaran del rebut del mes següent. Per fer ús del 
menjador, cal lliurar la butlleta de domiciliació degudament complimentada. 

Quan l’alumne no pugui assistir al menjador, caldrà comunicar-ho a la Montse  al telèfon : 663.95.67.64 . 

A finals de mes s’abonarà 2,73 € per dia, en cas d’absències degudament comunicades. Aquest import NO serà retornat si les 
absències no es comuniquen degudament. 

En cas de voler donar-se de baixa del servei de menjador, cal comunicar-ho a la responsable de menjador, per escrit, abans de 
finalitzar el mes. 

ALUMNES ESPORÀDICS 

El preu del servei de menjador pels alumnes que assisteixen esporàdicament és de 6,40 €/dia. 

El cobrament dels menús esporàdics es realitzarà amb tiquets, a l’oficina de Ibercaja de Torrefarrera. Es podran adquirir 
talonaris de 10 uts.  

Cal deixar el tiquet a la bústia abans de les 9:05 del mateix dia que l’alumne vulgui fer ús del servei i posar les dades del nen i la 
data. 

El segon dia que l’alumne no presenti el tiquet, no podrà fer ús del servei de menjador 
 

 

IMPAGAMENTS 

Les famílies que tinguin rebuts impagats causaran baixa temporal del servei de menjador fins que no regularitzin la situació. 
L'import íntegre de les comissions bancàries anirà a càrrec del pares. 
 

Agraïm la confiança dipositada en encomanar-nos l’alimentació i la cura dels vostres fills. 


