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Benvolgudes famílies, 
 
El servei de menjador i acollides de l’Institut Escola l’Agulla el gestiona la Fundació Privada En 
Xarxa. Diàriament i des de fa 8 cursos, l’equip educatiu de menjador ha anat augmentant, configurat 
actualment per 13 professionals del lleure atenent vora de 210 infants del centre. L’horari de menjador 
d’enguany serà  de 12:30 a 15:00 hores a educació infantil i primària  i de 15:00 a 16:00 hores pels 
alumnes de secundària. Seguint les línies  pedagògiques de l’escola, al menjador treballem també 

diferents àrees educatives que van molt més enllà de l’àpat i basades en valors, emocions, 
autonomia i afecte. 

La coordinació del servei l’assumeix Maria Boronat, que  realitza tasques de lideratge de projecte 
pedagògic-tècnic i seguiment diari i presencial del servei. No dubteu en posar-vos en contacte 
amb nosaltres per qualsevol dubte que tingueu respecte el servei. 

Per a l’ús d’ambdós serveis és imprescindible ser socis de l’AFA de l’Institut Escola L’Agulla.  

Rebeu una salutació de l’equip de monitors i monitores, especialment als infants i famílies noves.  

Bon curs  2019-2020!! 

 
� INSCRIPCIONS 

 
Per poder fer ús del servei de menjador és imprescindible emplenar la fitxa d’inscripció que us 

adjuntem, tan sigui l’ús fix com esporàdic.  
Aquest curs és molt important entregar aquesta fitxa d’inscripció abans que comenci el curs 
escolar a la coordinadora, ja sigui en mà o deixant-la a la bústia de l’Afa, degut a que ha canviat 
la normativa de protecció de dades, i és essencial per nosaltres, tenir-les totes de nou! Al mateix 
temps doncs, es podrà confirmar la continuïtat dels alumnes al servei o qualsevol altre canvi.  

Els tutors legals hauran de presentar una fitxa d’inscripció per cada alumne tot aportant un 
informe mèdic detallat en cas d’observacions mèdiques rellevants, necessitats d’adaptació de 
menú per al·lèrgia o intolerància alimentària o necessitats d’administració de medicació. 

 
 

� MATERIALS PEL MENJADOR: 
 
El material que necessiten els infants que fan ús del servei de menjador és el següent: 

 
� Alumnes de P3 i P4:  
� Bata del menjador (qualsevol model amb botons) 

Recordeu que tots els materials i roba ha d’anar marcat amb el nom de l’infant i la bata 
ha de disposar de beta d’uns 20 cm per poder penjar-la. Cal dur tot el material dins 
d’una bossa de roba marcada els dilluns i els divendres les monitores de menjador us la 
retornaran.  

� Llençolet per migdiada (model especial per hamaques escolars. El podeu trobar a la 
ferreteria del poble F. Càceres, o aprofitar-ne de reciclatge d’altres famílies que ja no en 
facin ús).  
També us recomanem que el llençol el marqueu no només amb el nom en gran perquè 
els infants el reconeguin amb facilitat. 



 

 
� Manteta (us avisaran quan cal portar-la) 
� Necesser amb només raspall de dents (per a poder treballar l’hàbit) 
� Un paquet de tovalloletes humides pel menjador. 

 
� Alumnes de P5 a 6è: 
� Necesser amb raspall i pasta de dents, marcat amb el nom de l’alumne! 

 
� Els alumnes de P5 també precisaran bata del menjador; per als alumnes de 1r i 2n de 

primària, és opcional.  
 
� COBRAMENT DEL SERVEI 

 

El cobrament del servei de menjador escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a 
mes vençut repartides en 10 mensualitats, cosa per la que la Fundació En Xarxa demana les dades 
bancàries a les famílies. També s’ofereix la possibilitat de fer els pagaments dels rebuts en metàl·lic i en 
mà a l’escola als alumnes que fan ús del menjador de manera esporàdica i puntual. 

En el cas dels alumnes fixes, el pagament dels rebuts del servei està prorratejat els mesos d’octubre a 

maig (ambdós inclosos) i els mesos de setembre i juny es cobren pel número de dies lectius. 

 
 

 

MESOS 

PREU ALUMNE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA 

PREU ALUMNE AMB BECA 

DEL 50% 

Setembre’19 74,40 € 37,20 € 

Octubre’19 115,47 € 57.74 € 

Novembre’19 115,47 € 57.74 € 

Desembre’19 115,47 € 57.74 € 

Gener’20 115,47 € 57.74 € 

Febrer’20 115,47 € 57.74 € 

Març’20 115,47 € 57.74 € 

Abril’20 115,47 € 57.74 € 

Maig’20 115,47 € 57.74 € 

Juny’20 93,00 € 46,50 € 

 
El preu del servei de menjador és de 6.20 € per alumnes fixes i socis del AFA, 6.80 € per alumnes 

eventuals. 

Les famílies que hagin sol·licitat beca de menjador hauran de pagar el preu normal fins rebre la 
notificació oficial de la concessió de l’ajut. En el moment que el Consell comarcal comuniqui la 
concessió, la Fundació En Xarxa retornarà la diferència i cobrarà les mensualitats d’acord amb 

l’ajut. 

És molt important que les famílies tinguin present que: 
 

� És  imprescindible que les famílies  inscrigueu als vostres fills/es al menjador tot emplenant la fitxa 
d’inscripció encara que l’ús que en facin sigui esporàdic. 

� El preu per mes dels alumnes fixes és el resultat d’un prorrateig (dies totals del curs multiplicat 
pel cost del dia i dividit pels 10 mesos lectius). 
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� Cada família podrà venir a dinar amb el seu/s fill/s un cop al curs d’octubre a maig, tot 
reservant amb antelació a la coordinadora. 

� Pels alumnes fixes, en cas de no assistència al menjador, es retornarà la part 
proporcional del menú (3,35 €) només en cas d’avisar a la coordinadora del servei abans 
de les 9:15 hores del mateix dia de l’absència. En cas que no es comuniqui la falta es 
cobrarà el preu íntegre del dia. 

� Les famílies poden sol·licitar dieta astringent o tova de manera puntual sempre i quan es 

comuniqui abans de les 9:15 hores a la coordinadora del servei. 

� Qualsevol informació o comunicat relatiu al servei de menjador cal notificar-lo sempre a 

la responsable del servei. 

� En cas de necessitar adaptar el menú per al·lèrgia o intolerància alimentària, la família ha 

de facilitar un informe mèdic a la coordinadora. 

� Els monitors/es de menjador no administraran medicació de cap tipus si no és 

sol·licitada per la família i acompanyada d’una autorització i un justificant mèdic. 

 
 

� CONTACTES I COMUNICACIÓ 
 

A l’apartat de MENJADOR del web de l’AFA trobareu informació general del servei així com els 

menús mensualment.  

Per qualsevol dubte o qüestió poseu-vos en contacte amb la coordinadora del menjador disposeu 

d’horari d’atenció al despatx  de l’Afa  de dilluns a divendres de 8:30 a 9:30 hores. També podeu 

contactar mitjançant  l’adreça electrònica  maria@enxarxa.cat, trucant al telèfon 665.582.127 i/o  

enviant  whatsapp. 

 
� ACOLLIDES 
 
El servei d’acollida és realitza al mateix menjador de l’escola, i per a fer-ne ús, cal avisar a la 
coordinadora. A continuació es detallen els preus: 
 
Acollida Usuaris FIXES (preu mensual) 
       Socis AFA    NO socis AFA 
       *descompte 5€ a partir 2n fill 

De 7:45 a 8:30h           20€/mes    23€/mes 
1/2h acollida (de 8 a 8:30h o 16 a 16:30h)       15€/mes    18€/mes 
1h d’acollida (de 16 a 17h)         30€/mes    33€/mes  
      
 
Acollida Usuaris ESPORÀDICS (preu dia) 
       Socis AFA    NO socis AFA 
 
De 7:45 a 8:30h           3€/dia    5€/dia 
1/2h acollida (de 8 a 8:30h o 16 a 16:30h)       2€/dia    4€/dia 
1h d’acollida (de 16 a 17h)         4€/dia    6€/dia 
Hora d’acollida migdia (12:30 a 13:30h)        1€/dia    6€/dia 


