
INFORMACIÓ MENJADOR “CEIP SON RULLAN” CURS 2020-2021 
★ Degut a les mesures sanitàries actuals, derivades del “Covid 19”, l'organització del menjador escolar ha sofert canvis, al igual 

que les entrades i sortides del menjador. 

-INSCRIPCIONS 

- Alumnes “FIXOS” del menjador: les altes, baixes i variacions es faran mitjançant la pàgina web del centre www.ceipsonrullan.com 

● Són alumnes fixos de menjador els que quedin el 70% dels dies de menjador del mes 

-Es realitzarà un únic torn de menjador i s'estableix un nombre d'aforament màxim. Per això, es prioritzarà l'assistència de tot l'alumnat 
amb “assistència fixa” durant tot el curs escolar.  

-Els “tiquets eventuals” dependran de la disponibilitat del dia, es consultarà directament a cuina a través del número proporcionat 
(657 47 26 62) 

- Alumnes de “TIQUET EVENTUAL”:  la primera vegada que es quedin a menjador, han d'omplir “l´inscripció alumne/a tiquet 
eventual” que està a la pàgina web del centre  www.ceipsonrullan.com 

 -INICI MENJADOR      

- Els nins/es de 4 anys a 6è de primària: DIMARTS 15 DE SETEMBRE 

- Els nins/es de 3 anys: DILLUNS 28 DE SETEMBRE 

 

 

http://www.ceipsonrullan.com/
http://www.ceipsonrullan.com/


 -HORARIS MENJADOR 

● MES DE SETEMBRE I JUNY: 

- Menjador de dilluns a divendres: Des de la sortida escalonada dels alumnes abans de les 14:00h fins les 15:30h 

- La sortida es realitzarà: per la porta principal del menjador entre les 15:15h i les 15:30h  

●   S'ha de respectar la distància de 1,5 m senyalitzat al terra 
●   La recollida s'ha d'efectuar entrant per la rampa i sortint amb l’infant per les escales 
●   Únicament pot haver un familiar per a la recollida 
●   Està totalment prohibida l'entrada d'un familiar dins de la sala de menjador. 

 

● MESOS D'OCTUBRE A MAIG: 

- Menjador de dilluns a divendres: Des de la sortida escalonada dels alumnes abans de les 14:00h fins les 15:30h 

- “Servei de guarderia” de dilluns a dijous: De les 15:30h fins les 16:30h. 

●  Aquest “servei” es farà  si hi ha un mínim de 20 usuaris 

- La sortida es realitzarà: per la porta principal del menjador de  les 15:15h a 15:30h i de les 16:15h a 16:30h si fan ús del “servei de guarderia” 

●   S'ha de respectar la distància de 1,5 m senyalitzat al terra 
●   La recollida s'ha d'efectuar entrant per la rampa i sortint amb l’infant per les escales 
●   Únicament pot haver un familiar per a la recollida 
●   Està totalment prohibida l'entrada d'un familiar dins de la sala de menjador. 

 



 -PREUS MENJADOR 

PREU FIXOS 

> Fins les 15:30 h = 6,49 € diari (Menjador) 

> Fins les 16:30 h = 6,95€ diari (Menjador + servei de guarderia): D'octubre a maig 

PREU TIQUET  

> Fins les 15:30 h = 6,96 € diari (Menjador) 

> Fins les 16:30 h = 7,44 € diari (Menjador + servei de guarderia): D'octubre a maig 

- Els “tiquets eventuals” dependran de la disponibilitat del dia, es consultarà directament a cuina a través del número (657472662) 

● Compra de “tiquet eventual presencial”: al menjador de 8: 30h a 09: 30h. 

  (El tiquet es donarà al nin/a o es ficarà a l'agenda per mostrar al tutor/a i el nin/a ho entregarà al seu/seva monitor/a de menjador) 

●  Compra de “tiquet eventual telemàtic” (missatge al 657472662 + pagament amb Bizoom): de 07: 00h a 11: 00h 

- Missatges d'informació, dubtes, etc. (al 657472662): de 07: 00h a 15: 00h 



-ALTRES INFORMACIONS: 

● Si s'han de donar medicaments als nins/es de menjador, de forma puntual, donar-los al tutor/a amb un informe metge (sense informe metge 
no podem donar medicaments). 

● Per poder aconseguir “beca de menjador”, s´ha d´ésser usuari fixo de menjador.  
● 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”. 
● La nova organització del menjador escolar i els preus varen esser aprovats en Consell Escolar. 
● Es recorda que el menjador pertany al Centre i s’aplica el Pla de Convivència que figura a les agendes dels alumnes. 

 

 

 INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 
2020-21 
Aquest curs escolar les activitats extraescolars IME i APIMA no es podran realitzar             
degut a les mesures sanitàries actuals derivades del “Covid 19”. (Aprovat en Consell             
Escolar) 

  


