
CIRCULAR INFORMATIVA MENJADOR FAMÍLIES curs 2022 – 2023

(Infantil-Primària CEIP SON RULLAN )

- Inici del menjador el dilluns 12 de setembre, excepte els de 3 anys que començaran el dilluns 19 de

setembre.

- Els menús són elaborats per una dietista – nutricionista col·legiada de les Illes Balears. Els menús segueixen

una dieta mediterrània regulada per les indicacions del decret 39/2019, del 17 de maig. Els menús són

aprovats pel consell escolar.

- Disposen del menú mensual, així com una proposta de sopar a la web del centre (www.ceipsonrullan.com)

- Es considera usuari “fix” de menjador el que assisteix com a mínim el 50% de dies lectius de cada mes.

- La inscripció al menjador s'ha de fer a través del formulari Google publicat a la web del centre

(www.ceipsonrullan.com/serveis/menjador/)

- Segons es descriu al BOIB núm. 104, apartat Sisè, punt 2: Els alumnes habituals (fixos) que faltin un mínim de

tres dies consecutius per causa justificada, se'ls tornarà l'import dels dies posteriors. (Es retornen els diners a

partir del quart dia)

- Els alumnes de “tiquet eventual”, la primera vegada que es quedin a menjador, han d'emplenar la inscripció

al menjador.

- Els tiquets eventuals es trauran al menjador fins a les 11:00 hores.

- Telèfon del menjador 657 47 26 62

- El menú únicament es pot oferir al centre escolar, en cap cas no es podrà preparar per portar per la

seguretat alimentària i control sanitari.

- Els alumnes de menjador de primària, després de dinar, sortiran aproximadament de 15h a 15:30h al pati de

primària. La recollida dels alumnes de primària que durant el curs surtin a les 15:30h, es farà per la porta del

pati del carreró. ( En cas de pluja romandran al menjador i s'hi recolliran).

- Els alumnes de menjador de primària que durant els mesos d'octubre a maig surtin entre les 15:30h i les

16:30h, i no facin activitats extraescolars de l'IME o APIMA, romandran des de les 15:30h al menjador i seran

recollits al mateix.

- Els alumnes de menjador d'infantil sempre es quedaran al menjador i seran recollits al mateix, tant a les

15:30h com entre les 15:30h i les 16:30h i no facin activitats extraescolars d'APIMA d'octubre a maig.

- Els alumnes de menjador que facin activitats extraescolars de IME o APIMA seran acompanyats fins a la seva

activitat.

PREU UNITARI

- Els preus d‟aquest curs són actualitzats tenint en compte l‟IPC de les Illes Balears de l‟any 2021 i ha estat una

pujada del 6,5%.

� Alumnes fixos = 6,85 €/dia (pagament mensual de l'1 al 5 de cada mes)

� Preu tiquet = 7,55 € / dia (venda de tiquets al menjador fins a les 11h)

� Compra de 5 tiquets = 36 € (7,20 € tiquet).(S'haurà de lliurar en menjador el dia del servei abans de les

11h. A utilitzar durant el curs 2022/23)

http://www.ceipsonrullan.com/


AL·LÈRGIES

- El menú escolar serà únic per a tots els comensals, excepte en casos excepcionals i justificats avalats pel

centre educatiu. El preu del menú per al·lèrgens serà el mateix. Per als usuaris que hagin de seguir una dieta

especial per causes mèdiques (diabetis, al·lèrgia a diferents aliments, intolerància al gluten, lactosa, proteïna

llet, etc.), hauran d'estar acreditades mitjançant certificat mèdic oficial.

- Les peticions s'atendran sempre que es posi a disposició de l'empresa la següent documentació
esmentada al BOIB núm.104, annex 1, Segon punt 5 apartat “a”:

* Certificat mèdic oficial de l’especialista.
* Protocol d’actuació en cas dingesta per error.
* Fitxa de comensal (document a emplenar entre família i menjador), que ha de contenir, com a mínim, les
dades següents:

** Nom i foto de l'alumne
** Intoleràncies / al·lèrgies / malalties metabòliques
** Observacions
** Actuació en cas dingesta
** Dades de contacte
** Signatura d'autorització dels pares o tutors legals

- Els menús especials seran identificats de manera que es diferenciïn de la resta de menús. Els alumnes

disposaran d'un penjoll identificatiu de l'al·lergen i de la fitxa de comensal, una safata personal amb el seu

nom i al·lèrgia/intolerància, a la taula estarà la seva foto i l'al·lergen, seient designat al menjador.

- En cas de ser alumne de tiquet amb al·lèrgies (dia puntual), cal informar el menjador amb una antelació

mínima de 48 hores. Citat al BOIB núm.104, annex 1, Segon punt 5 apartat “f”.

ALTRES INFORMACIONS

● Si s'han de donar medicaments als alumnes de menjador, de forma puntual, dur el medicament al

menjador amb autorització metge (recepta mèdica, informe mèdic….) ,sense aquesta no podem donar

medicaments. També s´ha d´omplir l´autorització medicació que estarà al menjador.

● Els alumnes de menjador d´infantil hauran de dur una bossa amb una muda de roba per tenir al menjador

durant tot el curs escolar. S'ha de posar a la bossa el nom, llinatges i curs del nin/a

● Per poder aconseguir “beca de menjador”, s´ha d´ésser usuari fixo de menjador. S'ha de sol·licitar a la

secretaria del centre de primària, dintre del plaç que dona la Conselleria. S´informarà del plaç mitjançant la

pàgina web del centre.  (www.ceipsonrullan.com)

● L’elaboració dels menús la realitza l’empresa adjudicatària “Comedor Escolar Trebol SL”, al centre.

● L´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 del CEIP SON RULLAN.
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http://www.ceipsonrullan.com/

