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Normativa del servei de Menjador de l’escola La Mar Bella 

 

Breu presentació 

No es pot oblidar en cap moment que el servei de menjador que s’organitza en 

un centre escolar ha de tenir com a fita complir l’assoliment de tot un seguit 

d’hàbits, normes i formes. 

És feina doncs dels monitors/es del menjador no tan sols acompanyar en el dinar, 

preocupar-se de fer files i que les mans de tots els nens i nenes estiguin netes, 

sinó que han de conduir un temps de convivència, de descans, d’higiene i 

d’alimentació. Serà doncs tasca dels monitors/es de l’escola vetllar per: 

• Donar a conèixer les qualitats d’una alimentació correcta, sana i 

equilibrada evitant errors i mites estereotipats. 

• Saber fer valorar el descobriment de nous gustos i textures amb els que 

els i les infants no estan familiaritzats del tot. 

• La dinamització i el reforçament de la interacció família – escola per a 

l’adquisició de pautes comunes. 

• La potenciació de les relacions entre alumnat en activitats muntades en 

grups heterogenis. 

• Tenir cura de la correcta utilització dels estris que cal usar per menjar. 

 

Àmbit de la inscripció, pagaments de rebuts i devolucions. 

 

- Hi haurà tres opcions a l’hora de fer ús de l’activitat de temps de migdia de 

l’escola: fixa (de dilluns divendres), fixa discontínua (entre 2 i 4 dies fixes a la 

setmana) o esporàdica. 

- El preu per l’usuari/ària fix/a i fix/a discontinua serà de 6,33 € / dia. Per 

l’usuari/ària esporàdica serà de 6,96 € / dia. 

- Tothom que participi en el servei haurà fer inscripció telemàtica. En el cas de 

participació fixa discontinua s’haurà d’especificar quina serà la combinació 

de dies setmanals que vindrà al menjador. Serà fix/a discontinu/a aquell/a 

infant que faci us del menjador entre 2 i 4 dies de la setmana i sempre els 

mateixos dies (per exemple: tots els dilluns i dimecres, tots els dimarts i dijous o 

tots els dilluns, dimecres i divendres). El tipus de participació es podrà variar de 

mes a mes, avisant com a molt tard el darrer dia del mes anterior al canvi. Ho 

podeu comunicar directament a la coordinació del servei o per telèfon o e-

mail a Dinàmic (933573519 / menjadors@viudinamic.org).  

- La inscripció inicial es realitzarà a través d’aquest formulari on-line: 

https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/EspaiMigdiaLaMarBella202021 

Important: Caldrà  fer  inscripció  obligatòriament, sigui  de  forma  periòdica  o  

esporàdica.  Per  participar  de  forma esporàdica s’haurà  d’avisar  amb  un  

mínim  de  24h  d’antelació,  fer  inscripció  i  rebre  confirmació  per  part  de 

la coordinació.  Si  aquestes  condicions  no  es  donen,  no  es  podrà  participar  

al  servei  per  tal  de  poder  garantir  la traçabilitat i pla de mesures sanitàries. 

 

 

 

 

mailto:menjadors@viudinamic.org
https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/EspaiMigdiaLaMarBella202021


 

 

- Abans de començar el servei s’haurà de firmar la Declaració de 

Responsabilitat a través de la qual es farà constar que són coneixedores de la 

situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, 

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. Es  

comprometen  a  no  portar  l’infant  o  adolescent  al  centre  educatiu  i/o   al 

servei  en   cas   que  presenti simptomatologia   compatible   amb   la   COVID-

19  o  l’hagi  presentat  en  els  darrers  14  dies  i  a  comunicar-ho 

immediatament als i les responsables del centre educatiu i d’Associació 

Dinàmic per tal de poder prendre les mesures oportunes. La  família  

comunicarà  a  Associació  Dinàmic  si  l’infant  ha  presentat  febre  o  algun  

altre  símptoma.   

 

ENLLAÇ  A  LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT: 

https://forms.gle/JS7naxGWetcEqwgY6  

En  cas  que  la  situació  epidemiològica  ho  requerís  es  podria  considerar  la  

implementació  d’altres  mesures addicionals sempre seguint la normativa 

requerida per la Generalitat de Catalunya. 

 

- Els i les beneficiàries de beca hauran de fer ús del servei com a usuaris/es fixes. 

En les mateixes condicions que la resta d’infants. Hauran de formalitzar també 

la inscripció. 

- En cas d’absència de l’infant al servei de menjador s’aplicarà el protocol de 

devolucions que està especificat en aquest document. 

- Sempre que l’infant no hagi de fer ús del servei s’haurà d’avisar trucant al 

telèfon de Dinàmic (933573519) o fent un mail a menjadors@viudinamic.org 

sempre abans de les 9:30 del dia de l’absència. 

- Per fer ús del servei un dia esporàdic, s’haurà d’avisar també abans de les 

9:30 al telèfon de Dinàmic (933573519) o al mail assenyalat anteriorment 

(menjadors@viudinamic.org) i es pagarà en efectiu el mateix dia al 

coordinador del servei (Edu) 

- El cobrament de l’activitat per als i les usuàries de la modalitat fix es farà per 

anticipat, entre l’1 i el 7 de cada un dels mesos, tenint en compte la previsió 

de dies que s’han acordat a la inscripció de cada un/a de les infants. Això 

permetrà poder organitzar internament els horaris i necessitats de l’equip de 

monitors/es i fer una millor previsió en les comandes dels aliments.  

   De manera excepcional, el rebut del mes de setembre es passarà entre el 19 

i el 25 de setembre. 

- En cas de retorn del rebut, Dinàmic es posarà en contacte amb la família per 

donar la possibilitat de tornar a girar el rebut o que sigui la família qui faci una 

transferència de l’import retornat. En tots dos casos, s’aplicarà una 

penalització de 5 euros més per la devolució d’aquest rebut. 

- Cada impagament que es generi haurà d’estar resolt abans de l’inici del 

següent mes. En cas contrari l’infant no podrà continuar assistint al servei. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/JS7naxGWetcEqwgY6
mailto:menjadors@viudinamic.org
mailto:menjadors@viudinamic.org


 

 

Protocol de devolucions al menjador de l’escola  La Mar Bella 

 
- Si l’infant fix/a no fa ús algun dia del servei de menjador, es retornarà l’import 

del menú corresponent al cost de l’alimentació ( 3’17 €). Serà imprescindible 

que la família ho hagi comunicat abans del dia d’absència als canals abans 

esmentats. En cas contrari, no es retornarà res. 

- Si l’usuari/ària fix no assisteix al menjador per un motiu mèdic de llarga durada 

( i no relacionat amb la Covid-19), a partir del 5è dia seguit d’absència, es 

retornarà l’import total del menú (6,33 euros). En aquest cas també serà 

imprescindible que la família ho hagi comunicat i que aporti justificant 

corresponent. 

- Si no s’avisa de la NO absència de l’infant al servei de menjador, en cap cas 

es retornarà cap import.  

- En cap cas es podran fer canvis de dies. Si algú necessita fer ús del servei de 

menjador algun dia fora dels que prèviament s’havia inscrit l’haurà de pagar 

a preu d’esporàdic. 

- Aquests descomptes per absència es descomptaran a la quota del mes 

següent. En cas de que l’infant no continuï al servei, l’import que toqui retornar 

s’ingressarà per transferència bancària al número de compte que la família 

ens ha facilitat per domiciliar els pagaments. 

- En  cas  que un/a infant hagi de fer confinament obligatori a  casa causat per 

les mesures  sanitàries  actuals en relació a la Covid-19,  es retornarà el 75% 

de la part no gaudida del mes. El percentatge no retornat (25%) anirà destinat  

a  despeses  de   personal per    mantenir    el   servei    i    a tasques  

administratives,  organitzatives  i  informatives  derivades del  protocol  sanitari 

vigent.  En cas que l’Associació Dinàmic , l’AFA/AMPA o escola rebi un ajut 

públic per compensar econòmicament aquests casos, es valorarà a l’alça el 

percentatge de devolució a la família afectada. 

 

 

Més informació 

 

Coordinació de l’espai migdia: espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Administració (dubtes, inscripció i economia):  

Mònica, de 9 a 15h →651 18 12 44 o administració@viudinamic.org 

 

Supervisora pedagògica:  

Laia, de 9 a 16.30h →658 81 25 16 o info@viudinamic.org 


