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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 11 cursos, l’equip educatiu de menjador ha anat augmentant, configurat 
actualment per 13 professionals del lleure atenent vora de 200 infants del centre, entre fixes i 
esporàdics.  
Aquest nou curs escolar 2022-23 l’horari de menjador té alguns canvis i, pels alumnes que ho 
precisin serà el següent :  
 
Educació Infantil i Primària Educació Secundària 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres   
De 12:00 a 14:30h 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres   
De 13:00 a 14:30h 

Dimecres  De 13:30 a 16:00h Dimecres  De 14:30 a 16:00h 
 

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, així com la de les acollides,  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.  

Benvinguts/des i Bon curs  2022-2023 !! 

 
 INSCRIPCIONS 

 
Aquest curs tornem a precisar que tots i totes les alumnes que necessitin utilitzar el servei de 
menjador és imprescindible emplenar la fitxa d’inscripció que us adjuntem, tan sigui l’ús fix com 
esporàdic. És molt important que la fitxa estigui degudament emplenada, signada i detallant si 
els vostres fills/es es quedaran tots els dies, o no (per exemple, tenint en compte que els dimecres 
no hi ha classes lectives per la tarda).  
 
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. 
 
Per fer arribar la fitxa d’inscripció es pot fer a través del correu electrònic maria@enxarxa.cat, o 
deixant-la a la bústia de l’AFA (que es troba a la porta del costat del menjador). 

 
 MATERIALS PEL MENJADOR: 
 
Per fi, sembla ser que el nou curs escolar pel que fa a l’estona del migdia, podrem recuperar molts 
hàbits dels que es realitzaven durant el servei de menjador. Per tant :  
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 Material que cal portar :  
- Un paquet de tovalloletes humides pel menjador (únicament els alumnes 

d’educació infantil fins a p5, marcades amb el nom). 
- Una bata pels infants de p3 i p4, marcada amb el nom, que vindrà en una bossa a 

banda de la motxilla de l’escola els dilluns, i els divendres es retornarà per rentar.  
- El llençolet per la migdiada P3-P4 (que anirà a la mateixa bossa de la bata) 

 RECUPEREM I/O INTRODUÏM : Necesser amb raspall i pasta de dents (per p3 i p4, únicament 
el raspall per treballar l’hàbit).  

 
 COBRAMENT DEL SERVEI 

 
Segons l’ordre EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la 
prestació del servei de menjador. Els diversos esdeveniments mundials que estant havent en la 
nostra societat fa que per aquest nou curs escolar, el preu del servei també hagi augmentat. A 
continuació us detallem com queda :  
 

Educació Infantil i Primària  Educació Secundària  
 
Fixes i socis de l’AFA  6,54€/dia 
 

Socis de l’AFA 
Monitoratge + càtering 5,60€/dia 
Monitoratge + carmanyola  3€/dia 

Esporàdics socis  7€/dia 

Esporàdics NO socis  7,19€/dia NO socis de l’AFA 
Monitoratge + càtering 6,25€/dia 
Monitoratge + carmanyola  3,65€/dia 

 
El cobrament del servei de menjador escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a 
mes vençut.  

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: 
 

 Pels alumnes fixes, en cas de no assistència al menjador, i només en cas d’avisar a la 
coordinadora del servei abans de les 9:15 hores del mateix dia de l’absència, NO es 
cobrarà el preu d’aquest dia.  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 (Maria). 

 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. 
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 CONTACTES I COMUNICACIÓ 
 

A l’apartat de MENJADOR del web de l’AFA trobareu informació general del servei així com els 
menús mensualment. També, i a través dels/les delegats/des de classe, es fa arribar el menú o 
informacions puntuals a les famílies.  
 
Per qualsevol dubte o qüestió poseu-vos en contacte amb la coordinadora del menjador podeu 
contactar mitjançant  l’adreça electrònica  maria@enxarxa.cat, trucant al telèfon 665.582.127 i/o  
enviant  whatsapp. 

 
 ACOLLIDES 
 
Aquest curs escolar només s’oferirà servei d’acollida matinal de 7:45 a 8:30h i de tarda de 16:00 a 
17:00h.  
 
L’acollida matinal es realitza al menjador, i la de tarda, davant la porta principal del centre; ambdues 
acollides es poden realitzar en dues franges diferents (detallades a baix amb els preus). Les monitores 
de l’acollida acompanyen als infants a les seves aules a l’hora de classe i/o els recullen a la sortida.  
 
Per fer ús del servei, cal ser soci de l’AFA. El servei d’acollida també es cobra a mes vençut.  
 
Acollida Usuaris FIXES (preu mensual) 
       Socis AFA    NO socis AFA 
       *descompte 5€ a partir 2n germà 
De 07:45 a 08:30h           25€/mes    28€/mes 
De 8:00 a 8:30h           20€/mes    23€/mes 
De 16:00 a 16:30h           20€/mes    23€/mes        
De 16:00 a 17:000h           35€/mes    38€/mes 
 
 
Acollida Usuaris ESPORÀDICS (preu dia) 
       Socis AFA    NO socis AFA 
 
De 07:45 a 08:30h           3€/dia    6€/dia 
De 8:00 a 8:30h           2€/dia    4€/dia 
De 16:00 a 16:30h           2€/dia    4€/dia        
De 16:00 a 17:000h           4€/dia    8€/dia 
 


