
 
                      

                                INFORMACIÓ MENJADOR  PROPER CURS 2019-2020 
                                        

 L´ horari del menjador pel proper curs 2019-2020 serà:    

 

    -MES DE SETEMBRE: Inici menjador, el primer dia de classe, dimecres 11 de setembre.  

        Els nins/es de 3 anys començaran el menjador el dimecres 18 de setembre. 
 

     - De dilluns a divendres de 14 a 15,30 h: La recollida dels nins/es d’infantil es fa al 
        menjador. 
        La recollida dels nins/es de primària es fa al pati de primària per la porta petita situada al 
        costat de l’ institut.  
 

    -MESOS D’OCTUBRE A MAIG: 

 

      - De dilluns a dijous de 14 a 16,30 h: ( dues sortides:de les 15,15 a les 15,30 h i a 
         les16,30 h )  
    

           -De les 15,15 a les 15,30 h: La recollida dels nins/es d’infantil es fa al menjador. 
            La recollida dels nins/es de primària es fa al pati de primària per la porta petita situada 
            al costat de l’ institut. 
 

           -A les 16,30 h: La recollida de tots els nins/es (infantil i primària) es fa per la porta 
            principal de l’escola de primària.   
                                    

     - Divendres de 14 a 15,30 h: La recollida dels nins/es d’infantil es fa al menjador.  

         La recollida dels nins/es de primària es fa al pati de primària per la porta petita situada al 
         costat de l’ institut.   
    

     -MES DE JUNY:  

 

     - De dilluns a divendres de 14 a 15,30 h: La recollida dels nins/es d’infantil es fa al 

        menjador. 
        La recollida dels nins/es de primària es fa al pati de primària per la porta petita situada al 
        costat de l’ institut. 
Per  fer la recollida fóra d’aquests horaris, per causa justificada, s’haurà de passar per 
secretaria de primària per presentar justificació ( horari de secretaria: de 9 ´10 a 10 h). 
Les altes, baixes i variacions del menjador es fan a secretaria de primària. 
 

-Tota la informació del menjador estarà també a l’agenda escolar. 
-Els menús estan fets per una dietista – nutricionista  i estan aprovats en Consell Escolar. 
-L’elaboració dels menús la realitza l’empresa adjudicatària “Comedor Escolar Trebol SL”. 

- El preu del menjador s’informarà al setembre. 
 
Es recorda que el menjador pertany al Centre i s’aplica el Pla de Convivència que figura a les 

agendes dels alumnes. 

 


