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INFORMACIÓ IMPORTANT - SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 2N TRIMESTRE

Benvolguts pares i mares,

Com ja us vam informar a l’inici de curs, gràcies als esforços conjunts entre les APIMA del Insp.
Dr. Comas Camps, del Mestre Duran i de La Salle, així com de les direccions de les tres escoles, i
també de la col·laboració de l’Ajuntament, vam aconseguir obrir el servei de menjador al mes de
setembre, convençuts que és un servei molt important per a les famílies que necessiten
conciliar les seves feines amb les seves tasques com a pares i mares.

Durant aquest primer trimestre, una comissió amb integrants de les tres escoles i també amb
representants de l’Ajuntament hem avaluat mes a mes l’evolució del servei, que, com ja us vam
avançar a l’inici de curs, produeix un dèficit molt difícil d’assumir per part de les APIMA de les
escoles.

El fet que es tractés d’un sistema nou, amb menús que ens arriben d’una empresa de càtering, per
una banda, i de monitors contractats a una empresa externa, per un altra, ha provocat que
sorgeixin diversos problemes quant a gestió diària, que, gràcies a l'esforç de les direccions dels
centres s’han pogut anar aclarint.

En primer lloc, volem agrair la resposta de les famílies pel que fa a l’ús del servei, perquè
l'assistència ha estat més alta que la que teníem els anys previs a la pandèmia i ha superat també
les expectatives que teníem dipositades amb el servei.

Actualment, comptem amb una mitjana diària d’un poc més de 40 alumnes, dels quals més de
la meitat són d’Educació Infantil i 1r de Primària. Aquest fet, però, ha provocat un augment de
les despeses de monitors que no teníem previstes, tot complint les ràtios de monitors establertes
per la Conselleria, motiu pel qual hem estat cercant diverses solucions all llarg d’aquest trimestre,
ja que, tot i aquesta mitjana diària, encara el servei continua sent deficitari.



L’Ajuntament, per la seva banda, s’ha compromès a fer una aportació per aquest darrer
trimestre de l’any 2022 que cobrirà part d'aquest dèficit. Per un altra banda, ja a partir d’aquest
mes de desembre i fins a final de curs, s’ha compromés a cobrir amb personal propi la plaça
d’una de les monitores de suport que venen de dilluns a dimecres, que són els dies de més
afluència.

Totes aquestes passes ens han donat un poc d’aire i ens permeten continuar amb el servei de
cara al segon trimestre, mentre arribem a una solució definitiva.

Com hem explicat, la nostra voluntat és avançar perquè de cara al curs que ve el servei
mantengui la regularitat total sense haver de comprometre els pressupostos amb què compten les
APIMA per fer activitats extra en els seus respectius centres. Això només serà possible amb la
implicació de tots: administracions, centres, APIMA i famílies.

Per aquest motiu, a partir de l'1 de gener de 2023 ens veiem obligats a fer una pujada de 0,70 €
en els preus, que passaran a ser de 8,20€ IVA inclòs per a alumnes fixos i 9,20€ IVA inclòs
per alumnes esporàdics.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

HORARI:
Serà de 13:30h a 15:30h. Els alumnes dinaran en un torn únic.
Es podran recollir els alumnes a partir de les 15:00h si es comunica als monitors/es del menjador.
Els alumnes que puguin marxar a casa tots sols a les 15:30h hauran de lliurar l’autorització
degudament emplenada al responsable del menjador (

).Autorització per a sortir sols MENJADOR 2022-2023.pdf
Els alumnes del CEIP Mestre Duran han d’omplir també l’autorització de transport escolar des de
el CEIP Mestre Duran al CEIP Insp. Dr. Comas Camps (

)AUTORITZACIÓ TRANSPORT MENJADOR DURAN 2022-2023.pdf

PREU:
8,20 € IVA inclòs per a alumnes que siguin fixos, tant d’EI com de Primària.
Es considera alumnes fix els fillets/es que dinin un mínim de 3 dies a la setmana.
9,20 € IVA inclòs per alumnes que necessitin el servei ocasionalment.
Es consideren alumnes esporàdics els fillets/es que dinin menys de 3 dies a la setmana o que
quedin ocasionalment al servei de menjador.

En el cas dels alumnes esporàdics que vulguin quedar ocasionalment, s’haurà de tenir en compte:
- Es podran apuntar com a mínim amb un dia d'antelació.
- Per als alumnes del Doctor Comas, s’haurà de deixar a la bústia de l’entrada del menjador
un sobre amb l’import de 9,20 €; i un paper amb el dia en què l’alumne hi quedarà, el nom de
l’alumne, el curs i el telèfon de contacte.
- Per als alumnes del Mestre Duran, s’haurà de deixar a la direcció del centre un sobre amb
l’import de 9,20 €, i un paper amb el dia en què l’alumne hi quedàrà, el nom de l’alumne, el curs i
el telèfon de contacte.
- Per als alumnes de La Salle, s’haurà de deixar a la secretaria (Lucién) un sobre amb l’import

https://drive.google.com/file/d/1TNLNR0VxAbsDoxv3i_iPMIpw8Vime1zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkU3t_rYoR5dk_ZXYfy24FI70re98UYQ/view?usp=share_link


de 9,20 €, i un paper amb el dia en què l’alumne hi quedarà, el nom de l’alumne, el curs i el
telèfon de contacte.

INSCRIPCIONS:
S’ha de realitzar la inscripció online a través del següent enllaç:
https://forms.gle/2HJEQoMaEDrrGTVp9. Una vegada realitzada la inscripció, és totalment
indispensable emplenar i signar l’ordre de domiciliació SEPA (Full SEPA.pdf) i es podrà
entregar de dues maneres:
- Enviant una còpia escanejada al correu marizafra@gestio2000.net
- Lliurant una còpia en paper a Gestió 2000 (Av. Verge del Toro, 71). L’horari de recepció de la
documentació física a Gestió 2000 serà de dilluns a divendres de 7:00h a 8:00h i de 13:00h a
14:00h.
El servei es cobrarà per mes vençut cada dia 5 mitjançant domiciliació bancària i en funció dels
dies hàbils escolars que tingui el mes. Per exemple, dia 5 d'octubre es domiciliarà tots els menús
de menjador consumits durants els dies lectius del setembre segons els dies que el fillet estigui
apuntat.

NORMES DEL SERVEI:
- Us podreu inscriure en qualsevol moment del curs.
- Si un fillet/a no pot assistir al menjador un dels dies en què està apuntat, ho podrà canviar per
assistir-hi un altre dia. Ho haurà d’informar enviant un correu a menjador@ceipdrcomas.com
abans de les 9h del dia que causi l’absència, tant si és alumne del Doctor Comas, del Mestre
Duran com de La Salle. En cap cas es tornaran els diners.
- En circumstàncies especials de malaltia perllongada, es valorarà no cobrar les quotes del servei
de menjador. Seran motiu justificat les absències d’una setmana o més, quan s’avisin amb prou
antelació.
- En cas que algun rebut bancari vingui retornat, el pagador del rebut haurà de fer front a les
despeses bancàries originades per aquesta devolució. L’impagament s’haurà de subsanar abans
de 5 dies després d’haver-se produït. En cas que no es regularitzin els pagaments es podrà
cancel·lar la inscripció de manera justificada.
- L’equip directiu, juntament amb la Comissió de menjador i la intervenció del Consell Escolar,
duen tots els temes dels menús, preus, disciplina, incidències, ajuts i materials necessaris.

Les APIMA es reserven el dret de modificar les condicions del servei o la cancel·lació del
servei segons evolucioni tant el funcionament del servei com sobretot segons vagi la
viabilitat econòmica del servei de menjador escolar.

https://forms.gle/2HJEQoMaEDrrGTVp9
https://drive.google.com/open?id=1Rz35hso7ObQARSD942xKrOc2ypoXJZFX
mailto:marizafra@gestio2000.net

