
FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
ESCOLAR de l’Escola Juncadella

Curs 2022-2023

Qui gestiona i qui són els del menjador?
L’AFA Juncadella gestiona el servei de menjador mitjançant un contracte amb
l’empresa CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS, SL. El responsable de l’empresa és en Xavi
Gironès i la coordinadora del servei és la Sandra Collell.

Cuinera: Rocio Schwartz
Ajudant de cuina: Sandra Collell
Monitores d’infantil: Anna Gorgoll i Justina Vilà
Monitor/a de primària: Maria Prat i Xevi Creus

Calendari i horari:
Data d’inici: 05 de setembre de 2022.
Data d’acabament: 22 de juny de 2023.
L’horari del servei de menjador serà de 12:30 a 15:00h.
1r torn: P3, P4, P5, 1er i 2n: 12:30/12:40h.
2n torn: 3er, 4rt, 5è i 6è: 13:45h.
Durant la jornada continuada del 05 al 30 de setembre de 2022, l’horari serà de la
13h a les 15.30h.
El dia 21 de desembre de 2022 i del 05 al 22 de juny de 2023, l’horari serà de la
13h a les 15h.

Modalitats del servei de menjador:
Servei fix: cada dia

✔ El preu és de 5,9 €/dia

✔ En cas que algun alumne no es quedi a dinar un dia en concret, caldrà

avisar a l’escola Juncadella abans de les 9:30h del mateix dia.
Servei fix-discontinu: mínim de 3 dies setmanals (sempre els mateixos)

✔ No es poden fer canvis de dia sota cap concepte

✔ En cas que algun alumne no es quedi a dinar un dia en concret, caldrà

avisar a l’escola Juncadella abans de les 9:30h del mateix dia.

Servei esporàdic: un dia puntual 6,5 €/dia.
Els alumnes esporàdics són els que utilitzen el servei de menjador de forma
ocasional. En cas d’utilitzar aquest servei, caldrà comunicar-ho a l’escola el
mateix dia que es voldrà utilitzar el servei a través de l’agenda de l’alumne.



Cobrament:
El cobrament del servei del menjador fix i eventual, per part de l’empresa, es
realitza mitjançant domiciliació bancària i a mes vençut (el dia 15 de cada mes).
El servei eventual es pagarà per transferència a Capgir (Capgir ja es posarà en
contacte amb la família). Els alumnes fixes, en cas d’absència al servei de
menjador, el primer dia es pagarà igual, a partir del segon dia ja no es pagarà la
quota. En cas d’excursió/colònies amb l’escola aquell dia no es cobrarà.
Pels alumnes que s’inicien al servei la coordinadora els facilitarà el full de
domiciliació bancària, on hauran de concretar els dies que es quedaran al
menjador.

Dietes:
Quan per malaltia un alumne necessiti fer dieta caldrà comunicar-ho a través de
l’agenda escolar. No es permet fer dieta més de 3 dies seguits.
Els alumnes que tinguin algun tipus d’intolerància alimentària ho hauran de
comunicar mitjançant una certificació mèdica al començament de curs. No es farà
cap dieta especial sense el certificat mèdic.

Com donar-se de baixa:
Les baixes definitives s’han de comunicar per escrit a la coordinadora del
menjador o per mail a Capgir (capgir@hotmail.com).

En cas d’accidents:
S’actuarà segons els protocols de l’escola.
Les monitores comunicaran a les famílies per escrit (nota informativa) el fet
ocorregut i també s'informarà als tutors/es de l'alumne.

Administració de medicaments:
No s’administrarà cap medicament sense autorització. En cas que algun alumne
necessiti prendre'n serà necessària la presentació de la següent documentació:
1.- Autorització escrita dels pares a la coordinadora del servei.
2.- Prescripció mèdica on hi consti el nom del medicament, la dosi, la durada del
tractament, el número de col·legiat i la signatura del metge.
3.- El servei de menjador no es farà responsable dels possibles efectes secundaris
que es puguin derivar d'aquesta medicació.

Com funciona un dia de menjador:
A les 12:30h/12:40h les monitores de menjador recullen els infants del primer
torn i els acompanyen al menjador. Allà es renten les mans i se’ls acompanya a
seure a taula . Quan acaben de dinar surten tots junts a jugar al pati acompanyats
de les monitores. A les 14:30 els alumnes del primer torn comencen a recollir.
Acompanyats de les monitores van al lavabo, es renten mans i entren a classe, a
les 15h.
Els alumnes del segon torn juguen una estona al pati fins a les 13:45h, els
monitors/es els avisen i entren al menjador, es renten les mans i seuen al seu lloc.
Després de dinar surten al pati i quan sona la música de recollir, es van a rentar
mans i al lavabo. Es preparen per entrar a classe a les 15:05.
En cas de pluja els alumnes juguen a les aules de l’escola.

Els alumnes que ho desitgin, a partir de P5, es poden rentar les dents abans de
sortir al pati. Cal portar un necesser amb raspall i pasta.
Al final de cada trimestre es farà un informe de cada alumne per a les famílies.

Contactes:
Per contactar amb Capgir es pot fer per e-mail (capgir@hotmail.com) o telèfon
(972 09 90 75 – 636 25 94 06).

Per a qualsevol dubte, pregunta, etc., us podeu posar en contacte amb la
coordinadora del menjador. L’horari d’atenció telefònica és diàriament de 9h a
13h, al telèfon 621258009.

També es pot utilitzar l’agenda escolar per a qualsevol consulta que es vulgui fer.
El tutor/a de l’alumne ho farà arribar al menjador per tal que pugueu tenir una
resposta el mateix dia.

Qualsevol suggeriment ens el podeu fer arribar a ampajuncadella@gmail.com

La Cellera de Ter, setembre de 2022


