
INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA ARGENTONA CURS 
2019/2020

Cuina  Argentona  SCCL,  és l’encarregada de  la  preparació  dels  àpats  i  cobraments,  i  L’Esberla
SCCL,  encarregada  de  l’equip  educatiu  i  pedagògic  del  monitoratge  del  menjador,  són  les
cooperatives encarregades del servei  de menjador de l’escola Argentona per aquest curs 2019-
2020.

Els alumnes que vulguin fer ús del menjador hauran de portar omplerta la fitxa d’inscripció que
teniu adjunta en el correu electrònic, i complir els següents requisits:

 Cal fer el pagament sempre per mes avançat (els fixes) i els esporàdics pagar-los a l’Eva al
matí en horari 8:45 a 9:30h en efectiu.

 Cal estar al corrent de pagament i no tenir deute amb Cuina Argentona.

AVISAR A MENJADOR QUE ALGÚ ES QUEDA O NO ES QUEDA A DINAR
Cal fer-ho sempre com a màxim abans de les 9:30h del dia que es quedarà o faltarà.

En quins casos cal avisar?
 Quan un alumne/-a no es quedarà a dinar.
 Quan un alumne es quedarà a dinar de manera esporàdica teniu temps fins les 9:30h del

mateix dia que no es quedarà. Si està fora de termini es cobrarà aquell menú.
 Quan hi ha baixa per malaltia cal avisar el dia que faltarà i el dia que es reincorpora (també

sempre abans de les 9:30h del mateix dia).

Cal avisar a l’Eva Gallego, la coordinadora, en horari de 8:45 a 9:30 al menjador de P3, o bé per
telefon o whatsapp (indicant dades de l’infant) al 681612303.

Per concertar alguna reunió amb la coordinadora us recomanem quedar directament amb ella per
whatsapp i us donarà dia de reunió.

Per  qualsevol  informació  que  depengui  de  Cuina  Argentona,  podeu  escriure-les  a
cuinaargentona@gmail.com

Per qualsevol altra qüestió relacionada amb la part  educativa del menjador podeu dirigir-vos a
l’Esberla escrivint un correu a marina.jl@esberla.cat o trucant al 681608441. 
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QUÈ CAL QUE PORTIN ELS I LES ALUMNES AL MENJADOR?

 INFANTIL:  
◦ P3: una bossa els dilluns amb un muda específica pel menjador, una bata per dinar, un

paquet de tovalloletes humides i un necesser de tela on hi hagi els estris per rentar-se
les  dents.  Cal  que  tot  estigui  marcat  amb  el  nom  de  l’infant*

◦ P4 i P5: una bossa els dilluns amb una bata i un necesser de tela on hi hagi els estris per
rentar-se les dents. Cal que tot estigui marcat amb el nom de l’infant*

 PRIMÀRIA:  
Cal que els alumnes de 1er a 6è de primària portin un necesser de tela amb estris per
rentar-se les dents. Cal que tot estigui marcat amb el nom de l’infant*

(*) els raspalls de dents seran retornats a casa setmanalment per un tema d’higiene, i us demanem
a les famílies el compromís de comprovar l’estat del raspall i de retornar-lo dilluns següent perquè
els infants agafin l’hàbit de portar-lo a la motxilla el dilluns i endur-se’l els divendres. La pasta
dentífrica també serà demanada a casa quan aquesta estigui acabada. 

ALTRES INFORMACIONS

L’AMPA i L’ESBERLA ofereixen un servei d’acollida d’infants de 12:30 a 13h de dilluns a divendres
per  aquelles  famílies  i  infants  que  ho  necessitin,  per  inscriure’s  cal  enviar  un  correu  a
esberla@esberla.cat     o bé avisar a la coordinadora del menjador si necessiteu l'acollida algun dia
esporàdic i pagar-la al moment de recollir l'infant. La recollida dels infants d'acollida de migdia
serà a les 13h, no s'obriran les portes abans d'hora. 

A continuació us deixem els preus i les tipologies del servei d’acollida de migdia:
 Esporàdics: 2€ (30 minuts) 

 Fixes (es paga per transferència i cal fer un correu a esberla@esberla.cat per omplir la fitxa 
d’inscripció):

 2 dies fixes/setmana: 11€ al mes
 5 dies fixes/setmana: 19€ al mes

INFORMACIÓ PER JORNADA INTENSIVA 

Per la jornada intensiva del 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny del 2020 caldrà que les
famílies que no vulguin fer ús del servei de menjador, si l’heu estat fent servir durant el curs, ho
aviseu amb temps, pel contrari es cobrarà el menú a aquelles famílies que no hagin avisat amb
temps. Us informarem amb antelació a mesura que s’acostin les dates.
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