Associació de mares i pares d’alumnes.
Escola Els Pinetons
Pg. Congost, 8 – 08530 La Garriga
www.ampapinetons.entitats.lagarriga.cat.
Correu-e: ampa.ceippinetons@hotmail.com

SERVEI DE MENJADOR
L’escola té cuina pròpia i el servei de menjador el gestiona l´AMPA. Contracta una empresa
que proporciona la matèria primera i el personal (monitores, cuinera i ajudant de
cuina).S’ocupa de confeccionar els menús, mantenir les instal∙lacions a punt i netes i organitzar
les activitats de lleure.
Actualment l’empresa que desenvolupa aquesta tasca és ISS Activa Educacional Tel.contacte:
902.440.504
Informació necessària per poder fer ús del servei de menjador d’aquest curs 2011‐2012:
Alumne fix:
• Serà considerat fix al servei de menjador qualsevol alumne que es quedi fix 1, 2, 3, 4 ó 5 dies
a la setmana.
• A més en tots aquells casos que, per circumstàncies excepcionals, un alumne necessiti usar el
servei en dates variables (per exemple setmanes o mesos alterns, ...), la família també gaudirà
de la quota d’alumne fix,sempre i quan faci arribar a la coordinadora de servei el calendari
específic abans del dia 25 del mes anterior.
• El preu del servei és de 6,20 € per dia. El cobrament es gestionat directament per ISS Activa
Educacional, empresa responsable del servei.
En cas de que un dia un alumne fix no faci ús del servei de menjador, s’ha d’avisar a l’empresa
abans de les 10:00h.del mateix dia, com a màxim. En aquest cas, li serà abonat 1,40 € per cada
dia que no hi vagi.
• Alumne esporàdic: Serà considerat esporàdic l’alumne que es quedi puntualment al servei.
Per als alumnes esporàdics estan a la vostra disposició tiquets individuals a 8,00 € i talonaris de
5 tiquets a 36,00€.
Aquests tiquets els podeu adquirir al despatx de l’AMPA i només en casos excepcionals, si no
coincidiu amb els horaris del despatx, us podeu adreçar a l’oficina de la Caixa de Sabadell
(Unnim) de La Garriga on només disposen de talonaris.
• Dinars especials: Per Nadal i Fi de curs, el preu del tiquet individual serà de 7,20 €.
• Varis: els nens i nenes de parvulari (P3‐P4‐P5) i Cicle Inicial (1r i 2n) hauran de portar un
tovalló gran amb una veta de goma llarga per penjar al coll.

Per tal d’ajudar‐nos a millorar el servei de menjador, us comuniquem que si voleu, podeu anar
a dinar al menjador de l’escola, a diferent hora que ho fan els vostres fills, per tal de valorar el
servei i el menjar que serveixen. Si ho voleu fer, només heu de comunicar‐ho al correu
electrònic de l’Ampa: ampa.ceippinetons@hotmail.com indicant les vostres dades de contacte
i nosaltres us indicarem quan hi podeu anar. Després només haureu d’omplir una petita
enquesta de valoració que ens ajudarà a conèixer les vostres opinions.
Si heu de comunicar alguna cosa urgent al menjador, disposeu del telèfon 664 373 770, en
horari de 07h30 a 15h00.

HORARI despatx de l’AMPA:
Dilluns i Dimarts: 08h45 a 09h30.
Dimarts, Dijous i Divendres:16h00 a 18h00.
Junta AMPA Escola Els Pinetons.
L’AMPA SOM TOTS!

