Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Per aquells que no s’hagin inscrit durant el període
d’inscripcions establert al juny, hi haurà la possibilitat
d’inscriure’s el 5 i 6 de setembre, de 9 a 15h, a l’Escola
Beat Bonaventura.

QUI?

El Servei de Menjador Escolar és gestionat per
l’Ajuntament de Riudoms.
S’ofereix, durant la franja horària entre les 12.30h
i les 15h, a tots els alumnes dels dos centres
d’Educació Infantil i Primària de Riudoms:
L’Escola Beat Bonaventura i l’Escola Cavaller Arnau.

Cal que realitzin la inscripció TOTES les famílies
interessades en què el seu fill o filla faci ús del Servei
de Menjador durant el curs 2018/2019.
IMPORTANT: L’han de realitzar les famílies dels
alumnes que en faran ús per primera vegada i
TAMBÉ dels alumnes que ja n’estan fent ús durant
l’actual curs. Aquelles famílies que tenen intenció
de sol·licitar un beca de menjador, també han de
fer la inscripció encara que estiguin pendents de
la resolució.

QUÈ CAL PORTAR?

Sol·licitud d’inscripció al Servei de Menjador,
degudament emplenada. Es pot trobar a la pàgina
web o blog de l’Escola o al web de l’Ajuntament
de Riudoms. També se’n pot demanar una còpia
impresa en el moment de fer la inscripció.

PREUS

El preu del Servei de Menjador és fixat per l’Ajuntament
de Riudoms, segons la resolució publicada en el
DOGC pel Departament d’Ensenyament, que fixa el
preu màxim estipulat pel servei per a cada curs. De
forma orientativa, el preu del servei de menjador del
curs actual és el següent:
Alumnes fixos (mínim 3 dies a la setmana): 6,16 €/dia
(IVA inclòs)
Alumnes esporàdics: 6,77 €/dia (IVA inclòs)
El preu s’abonarà per domiciliació bancària, de
forma mensual. Si no és per causa urgent justificada,
els usuaris esporàdics han de comunicar el dia que
es quedaran a dinar amb antelació, omplint el full
pertinent, que es troba al web o blog de l’escola o
al web de l’Ajuntament de Riudoms.
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L’ALIMENTACIÓ
Els menús

Els menús s’elaboren, sota la supervisió d’especialistes en dietètica i nutrició, seguint una dieta
equilibrada, amb aliments de temporada i de
proximitat, segons les estacions de l’any.
Els menús mensuals es poden consultar, en
l’apartat corresponent al menjador, al web o
blog de l’Escola, així com a la pàgina web de
l’Ajuntament de Riudoms.

Les dietes especials

El servei de menjador ofereix la possibilitat de
sol·licitar menú de règim per als alumnes que ho
necessitin, i sempre amb previ avís a la responsable
del Servei de Menjador.
En el cas que l’alumne presenti intoleràncies
o al·lèrgies alimentàries, és necessari fer una
comunicació a la responsable del Servei de
Menjador en el moment de la inscripció, qui
facilitarà la informació necessària a les famílies,
així com els documents requerits.

La tasca educativa
Els hàbits

Durant el Servei de Menjador, és de gran importància la transmissió d’hàbits alimentaris, higiènics i

de valors socials, intentant treballar en la mateixa
línia famílies i monitors del servei de forma conjunta
per a un millor desenvolupament dels infants en
aquests aspectes.

Més informació

Després de l’àpat, els alumnes de P3 tenen la possibilitat
de realitzar una migdiada. D’aquesta manera, es pretén
acompanyar l’alumne en el canvi d’hàbits durant el seu
primer curs a l’Escola, respectant les seves necessitats.

En l’apartat corresponent al Servei de Menjador
del web o el blog de l’Escola, així com en el
web de l’Ajuntament de Riudoms, les famílies
poden consultar la informació detallada sobre
el funcionament del Servei. A més, s’hi troben
a disposició els diferents models de sol·licitud
per a casos especials (dietes, administració de
medicaments, assistència esporàdica).

El joc

Contacte

Durant la franja horària que contempla el Servei de
Menjador, els nens i nens tenen temps de gaudir del joc.
S’ofereixen possibilitats diverses, des de potenciar el joc
lliure fins al joc programat o dirigit, posant a disposició
diferents materials esportius i psicomotrius, així com
altres tipus de jocs de manipulació i cognició.

LA COMUNICACIÓ
AMB LES FAMÍLIES
Els informes

Les famílies rebran un informe mensual on s’indicaran
els hàbits d’higiene, els hàbits alimentaris, l’autonomia
i el comportament de l’alumne, així com altres
observacions a destacar durant la franja horària del
Servei de Menjador.
Pels alumnes d’Educació Infantil, de forma addicional,
s’emetrà un informe a: que recollirà en quina quantitat
ha menjat aquell dia l’alumne i si ha realitzat la
migdiada amb normalitat, P3 diariament i els de P4-P5
setmanalment.

La coordinadora del Servei de Menjador és la
persona de contacte per a les famílies. L’atenció
al públic és els dilluns, dimecres i divendres a
l’Escola Beat Bonaventura (de 9 a 12h) i els dimarts
i dijous a l’Escola Cavaller Arnau (de 9 a 11h).
També s’hi pot contactar a través de:
· Correu electrònic: mroca@riudoms.cat
· O per telèfon: 977 850 270 Ó 628 810 834

INSCRIPCIONS
QUAN I ON?

El període d’inscripcions per al Servei de Menjador
del curs 2018/2019 és del 18 al 22 de juny.
DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES: a l’Escola Beat
Bonaventura de 9 a 15h.
DIMARTS i DIJOUS: a l’Escola Cavaller Arnau de
9 a 12h.
La inscripció es pot efectuar a qualsevol de les dues
escoles indistintament, sense ser necessari realitzarla a l’Escola on cursa l’alumne. O per internet a:
mroca@riudoms.cat

