
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT MENJADOR CURS 2020-2021 

 

Degut a les circumstàncies actuals i per garantir les mesures de seguretat hem realitzat alguns canvis 

en el funcionament del servei de menjador. 

 

➢ Es recomana, per la normativa Covid-19 que han d’implantar als centres escolars, que els 

pares i mares dels alumnes no entrin als recintes escolars, exceptuant causes puntuals o 

justificades. Per aquest motiu es modifiquen algunes pautes respecte al menjador. 

➢ L’inici del servei serà el 15 de setembre de 2020 degut a l’escalonament d’entrada dels 

alumnes del centre. 

➢ L’entrada al menjador es farà en diferents torns per mantenir la distància de seguretat. 

➢ Es col·locarà l’alumnat segons els seus grups estables de convivència. Entre els diferents 

grups es deixarà una separació d’acord amb les recomanacions sanitàries. 

➢ Les monitores i el personal de neteja faran ús de la mascareta durant tot el servei. Tot l’alumnat 

també haurà de fer ús de la mascareta exceptuant el moment que seu a taula per menjar. Abans 

de seure a taula es realitzarà un bon rentat de mans. 

➢ El patis estaran separats per acollir als diferent grups bombolla. 

➢ La recollida a la sortida dels usuaris de menjador es realitzarà de 15.30 a 15.45 hores. 

➢ El usuaris fixos de menjador hauran de quedar un mínim de 3 dies per setmana (sempre els 

mateixos), el pagament es realitzarà per domiciliació bancària durant els primers 10 dies del 

mes corrent. 

➢ La venta de tiquets es realitzarà de 9.00 a 9.15 hores els dilluns, dimecres i divendres. 

(L’Amipa informarà del lloc de la venta de tiquets) 

➢ Els tiquets del curs passat es poden utilitzar aquest curs escolar. 

➢ El preus es mantenen els del curs passat:  

o Fixos (socis amipa):  6,70 € 

o Esporàdic (socis amipa):  7,60 €/tiquet 

o Fixos (no socis amipa): 7,20 € 

o Esporàdic (no socis amipa): 8,00 €/tiquet 

➢ El full d’inscripció es pot retornar per correu electrònic: altascomensals@gmail.com 
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