
 

 

 

 

 

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA – Curs 2015/2016 

 

Us recordem que per poder utilitzar els serveis gestionats per l’AMPA, exceptuant el servei de 

menjador, cal ser soci i efectuar el pagament de la quota anual. 

 

Les inscripcions a qualsevol dels serveis la podeu realitzar omplint un full d’inscripció corresponent, 

adjunts a aquest document, i que heu de lliurar al despatx o a la bústia de l’AMPA (porta d’entrada 

d’educació infantil). 

 

Servei de Menjador Escolar 

El menjador escolar de l’Institut Escola la Tordera és un servei que ofereix l’AMPA com a concessió 

del Consell Escolar del Centre. 

 

Horari 

Educació infantil i primària: 

- De 12:15 a 15:00h dilluns, dimarts, dijous i divendres, i de 12:30 a 15:00h els dimecres. 

L’horari de P3 s’inicia una vegada finalitzat el període d’adaptació del setembre.   

- Els dies de jornada intensiva l’horari de menjador serà de 12:30 a 15:00h. 

 

Educació secundària: 

 -    De 13:30 a 15:00h dimarts i dijous . Pendent de confirmar dilluns. Dimecres i divendres. 

- Els dies de jornada intensiva  l’horari de menjador serà de 13:00 a 15:00h. 

 

Menú 

El menjar s’elabora diàriament a la cuina de l’escola. Les comissions de menjador i d’alimentació a 

l’escola proposen uns menús elaborats per una dietista que són revisats pel Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya. 

A principis de curs es repartirà una còpia del menú previst. També se’n penjarà una còpia al tauler 

d’anuncis situat davant de l’entrada del menjador. 

 

Modalitats d’ús del servei de menjador i preus    

- Dinars fixes (pagament per quota mensual): 

                         Preu: 6,20 € per dia 

- Dinars esporàdics (prepagament amb tiquet): 

Preu: 6,80 € per dia 

 

Es considera fer-ne un ús esporàdic, quedar-se menys de 3 dies per als alumnes de primària i menys 

de 2 dies per als de secundària. 

 

Pagament de la quota mensual 

Els alumnes amb una assistència fixa setmanal al Servei de menjador escolar han d’abonar les 

quotes mensualment. Les quotes mensuals aniran en funció dels dies lectius de cada mes. Els rebuts 

mensuals es cobraran a mes vençut, en la primera setmana del següent mes, mitjançant domiciliació 



 

 

 

 

 
bancària al compte corrent que figura en el full d’inscripció al menjador; es descomptaran de la quota 

els dies d’absència en el mes. L’abonament de les absències es farà només a partir del segon dia 

consecutiu, i només s’abonarà l ‘import corresponent a la matèria prima (2,10€), també s’abonarà el 

mateix import els dies de excursions, colònies i sortides programades. 

 

Prepagament amb tiquet 

Els alumnes no usuaris habituals del servei de menjador, podran fer-ne ús utilitzant tiquets diaris. 

Aquests tiquets es poden adquirir i lliurar al despatx de l’AMPA el mateix dia que se’n faci ús i sempre 

abans de les 9:30 del matí. 

 

Control d’assistència i avisos 

Qualsevol absència, retard, menú esporàdic (tiquet) o sol·licitud de menú de dieta s’ha de comunicar 

a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h. 

 

Beques i subvencions 

Les sol·licituds d’ajuts econòmics per al servei de menjador escolar s’hauran de gestionar a través 

dels serveis socials dels ajuntaments. En cas d’estar-hi interessats, caldrà que us adreceu a 

l’assistent social de l’ajuntament on l’alumne estigui censat. 

 

Gestió dels rebuts impagats 

Quan es detecti un rebut impagat s’avisarà a la família per a que es posi al corrent de les quotes. Si 

en el termini de 15 dies de la data de l’avís no s’ha fet efectiu el pagament, l’alumne ha de deixar de 

gaudir d’aquest servei. A més, es procedirà a l’inici d’un expedient de pèrdua de la condició de soci, a 

l’empara de l’article 8è dels estatuts de l’associació i segons el procediment descrit en l’article 29è 

dels citats estatuts. 

Els rebuts retornats pel banc per impagats veuen incrementat el seu import amb les comissions 

bancàries que hagin ocasionat. 

 

Administració de medicaments 

Els medicaments només s’administraran si van acompanyats de recepta mèdica, juntament amb la 

indicació escrita pel metge de la dosi adequada. 

 

Normes de comportament 

Durant l’horari del migdia s’haurà de mantenir un clima de respecte i convivència entre tots (alumnes, 

monitors, personal de cuina i mestres). 

Els alumnes que es queden a dinar no poden sortir de l’escola per cap motiu no justificat i 

adequadament comunicat a la coordinadora del servei de menjador escolar. 

La comissió de seguiment del menjador escolar, amb la supervisió del Consell Escolar del Centre, es 

reserva el dret de no admetre o sancionar els alumnes que mantinguin actituds inadequades o 

distorsionin el normal funcionament d’aquest servei. 

 



 

 

 

 

 

Serveis de permanència: Bon Dia i Ludoteca 

 

Aquests dos serveis s’ofereixen a les famílies que han portar els fills a l’escola abans de l’horari 

d’inici de l’activitat lectiva, o que els han de passar a recollir amb posterioritat a la seva finalització. 

Les famílies que ho desitgin poden portar l’esmorzar i/o berenar dels nens. Aquests estaran 

acompanyats per monitores qualificades que dotaran de contingut lúdic l’espera fins a l’inici de les 

classes (servei de bon dia) o fins a la recollida per part dels pares (tarda). 

 

Horaris 

- Bon Dia:  de 7:15 a 8:30h 

- Ludoteca:  de 16:30 a 17:30h 

 

Modalitats i preus (per cada servei per separat) 

- Bon dia modalitat fixa de 3 a 5 dies setmanals: 2€ per dia i 1,50€ per dia el segon i 

successius germans. 

- Bon dia modalitat esporàdica:  2,50 € 

- Ludoteca modalitat fixa de 3 a 5 dies setmanals: 3,00€ per dia i 2,50€ per dia el segon 

successius germans. 

- Ludoteca modalitat esporàdica: 3,50€ per dia. 

 

 

Forma de pagament 

Els alumnes amb una assistència habitual a aquests serveis han d’abonar la quota mensual resultant 

de l’aplicació del preu diari fixat per al servei utilitzat. Els rebuts es cobraran mitjançant domiciliació 

bancària al compte corrent que figura en el full d’inscripció del servei de permanència. Els rebuts es 

cobraran a mes vençut, en la primera setmana del mes següent, comptant el nombre total de dies 

d’utilització del servei. 

 

 

Per poder utilitzar qualsevol d’aquests serveis cal omplir un full d’inscripció. 
Demaneu el full d’inscripció a l’Ana ( coordinadora ).       


