Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Document informació Servei de Menjador
Benvolgudes famílies,
Des d’aquest curs 2019-20 el servei de menjador de l’escola el gestionarà l’empresa
Manyanet Serveis i el proveïdor dels productes serà Casa Ametller.
Per altra banda, us informem d’alguns aspectes d’aquests serveis que cal tenir en
compte:
Funcionament del Menjador:
-L’hora de dinar es divideix en 2 torns:
13 h (de p3 a 5è)
13.50 h (de 6è a 4t ESO)
*Els alumnes que fan extraescolars al migdia dinaran al torn que s’adapti a l’horari de
l’activitat.
-Els infants a partir de 1r de primària començaran a utilitzar el ganivet.
-Hi haurà un infant responsable de l’aigua a cada taula que omplirà i buidarà la gerra i
panera.
Menú i quantitats:
-El menú és dissenyat per un dietista de l’empresa Ametller Origen, segons les
recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat. Les quantitats servides són
igualment les recomanades.
-Les repeticions es faran una vegada els infants hagin menjat el primer i segon plat.
-Intoleràncies i al·lèrgies: Es faran menús adaptats per aquells infants que ho
necessitin, és imprescindible portar un document mèdic que ho acrediti.
-Les dietes toves o restringents puntuals que hi pugui haver s’informarà sempre a
secretaria a través d’un mail (menjador@molins.manyanet.org) o per telèfon a
secretaria abans de les 10.00h.
-Si ho consideren necessari podeu parlar amb la coordinadora, Sra. Maribel, qui està
disponible 11h a 13h per a dubtes o informacions. La podeu localitzar al telèfon de
l’escola 93.668.34.50
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Rentar dents:
-Les famílies a partir de 1r de primària que vulguin que els seus infants es rentin les
dents hauran de portar un necesser (preferiblement de cotó) amb raspall i dentifrici.
TOT marcat amb nom i curs.
Lleure:
-Durant l’estona de pati, és important que no portin joguines de casa.
-El joc és lliure amb un calendari d’activitats proposades per als infants que ho desitgin
(lligues, manualitats, jocs de taula...)
-L’ús del telèfon mòbil i qualsevol altre dispositiu electrònic està totalment prohibit.
-La pista de futbol està dividida en horaris segons grups i torns de dinar.
Informes:
-P3 : llibreta diària i 2 informes (gener i juny)
-P4 i P5: resums setmanals els divendres i 2 informes (gener i juny)
-De 1r a 6è: 3 informes durant el curs (desembre, Setmana Santa i juny)
Comunicats:
En cas que els seus fills/es presentin una conducta contrària a les normes de
convivència de l’escola, des del servei de menjador es lliurarà un comunicat a l’escola.
D’aquesta manera, seguint la política de la pròpia escola, si s’acumulen 3 comunicats
se sancionarà a l’alumne sense poder fer ús del servei menjador durant 3 dies, i en cas
de reincidir amb 3 comunicats més, l’expulsió serà d’un total de 5 dies.
Adjunt a aquest correu trobareu un document a emplenar en cas d’al·lèrgies
alimentàries i que cal retornar a secretaria.

Salutacions cordials,
Manyanet Molins de Rei
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