
Ajuntament de Riudoms 

Benvolguts pares i mares,

Amb  el  començament  del  nou  curs  2017-2018,  s’inicia  el  servei  de  Menjador  Escolar  que
gestiona l’Ajuntament de Riudoms. Aquest servei comprèn la franja horària entre les 12:30 h i les
15:00 h. Tot seguit, us presentem informació sobre el servei que pot ser del vostre interès.

1. Reunió de pares
Abans de l’inici del proper curs es durà a terme una reunió informativa per a les famílies sobre el
funcionament del Servei de Menjador. Aquesta reunió, tot i estar oberta a totes les famílies dels
alumnes que puguin fer ús del Menjador Escolar, va dirigida especialment a les famílies dels
alumnes que s’inscriuen per primera vegada al Servei.
Escola Cavaller Arnau: dimecres 6 de setembre a les 20h a la sala de menjador.
Escola Beat Bonaventura: dijous 7 de setembre a les 20h a la sala de menjador.

2. Material necessari
Els nens/es de tots els nivells cal que portin:

 Bata (ús exclusiu de menjador ). El divendres tots/es els nens/es del menjador prendran
la bata cap a casa.

 Raspall de dents i pasta  de dents amb estoig.
 Els alumnes de P3, P4 i P5 han de portar una muda sencera de recanvi i un paquet de

tovalloletes.
 Els alumnes de P3 que dormin, una flassada o manteta.

Tot aquest material ha d’estar marcat amb el nom de cada nen/a. No s’acceptaran objectes que
no estiguin identificats.
L’Equip del servei de menjador no es fa responsable del material que porten els nens/es de fora
de l’escola.

3. Informació econòmica
El preu orientatiu del servei de menjador (informació del curs 2016-2017) és:  
Alumnes fixos (mínim 3 dies a la setmana) 6,16 €/dia (IVA inclòs 10%)
Alumnes esporàdics                                  6,77 €/dia (IVA inclòs 10%)

Els preus del servei dels alumnes beneficiats amb ajuts dependrà de la quantitat atorgada.
Les quotes s’abonaran per mesos sencers mitjançant domiciliació bancària de rebuts. Si el banc
retorna el rebut, hi ha 3 dies per pagar-lo, en cas de no ser així, no és podrà utilitzar el servei de
menjador. Els alumnes que tinguin deutes de l’any anterior no podran fer ús del servei fins que
no hagin abonat el deute, encara que siguin beneficiaris d’ajut.
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Els  alumnes  esporàdics  han  d’avisar  amb  antelació  de  la  seva  assistència  a  través  de  la
sol·licitud corresponent,  excepte en situacions d’emergència. Els rebuts esporàdics es poden
abonar en metàl·lic abans del dia 10 del mes següent de fer-ne l’ús. 

4. Normativa
 Per administrar algun  medicament  als nens/es durant l’horari  del servei  de Menjador

Escolar, hauran de dur l’autorització signada pel pare/mare, tutor/a i lliurar-la (document
obligatori). Si no és així, no se’ls administrarà cap medicament. El model d’autorització
es pot trobar a la web de l’escola o de l’Ajuntament de Riudoms.

 Els alumnes que necessiten una dieta especial o de règim de forma esporàdica, han
d’entregar la sol·licitud corresponent,  el  model  de la qual  es pot  trobar a la web de
l’escola o de l’Ajuntament de Riudoms.  Si no es lliura aquest document degudament
emplenat, el menjador escolar no es responsabilitzarà de cap d’aquests casos.

 Els alumnes usuaris del menjador no poden sortir del recinte escolar entre les 12:30h i
15:00h,  llevat  que  els  pares  ho  autoritzin  prèviament  per  escrit  o  que  vinguin
personalment a buscar-los.

 Les  altes  i  baixes  de  menjador  s’informaran  tres  dies  abans  d’acabar  el  mes  a  la
responsable del menjador.

 Les faltes d’assistència per malaltia o qualsevol altre motiu s’informaran abans de les 10
h del matí. En cas contrari, es cobrarà el servei íntegrament.

 Els familiars dels alumnes amb problemes d’intoleràncies o d’al·lèrgies cal que es posin
en contacte amb la responsable del servei de menjador. 

 Agrairíem que no visiteu als vostres fills/es durant l’estona del servei de menjador, i que
no doneu cap producte alimentari als altres nens i nenes. Cal recordar que hi ha nens i
nenes que presenten intoleràncies o al·lèrgies alimentàries.

 L’entrada al menjador o a la cuina està totalment prohibida al personal que no sigui del
servei de menjador.

 Als alumnes que siguin usuaris fixos de menjador, se‘ls facilitarà una bossa amb el dinar
(entrepà, fruita i aigua) el dia que vagin d’excursió amb l’escola. Els pares hauran de
signar  el  full  informatiu  que  els  alumnes  rebran  uns  dies  abans  i  caldrà  tornar-lo
emplenat, tant si volen el dinar com si no.

 Els alumnes que demostrin  mal  comportament  o falta de respecte  reincident  vers el
personal poden ser expulsats del menjador temporalment o definitivament, previ avís als
pares.

La coordinadora del  menjador es trobarà els  dilluns, dimecres i  divendres a l’Escola Beat
Bonaventura de 9:00h a 12:00h i  els  dimarts i dijous a l’Escola Cavaller Arnau de 9:00h a
11:00h. Telèfon: 977 85 02 70 i 628 840 834. Correu electrònic: mroca@riudoms.cat

Servei de Menjador Escolar


