Benvolgudes famílies i equip docent,
Tornem a iniciar un nou curs escolar amb molta il·lusió i ganes d’oferir la millor alimentació i educació
als vostres ﬁlls i ﬁlles.
Per poder fer un ús adequat del servei de menjador, a con nuació us expliquem el seu funcionament.
Degut a la situació que estem vivint COVID19 ens hem vist obligats a modiﬁcar algunes funcions igual
que el curs passat:


















L’alumnat no pot sor r del recinte escolar durant les hores de funcionament del servei, de 12:30 a
15:00h. Si, excepcionalment, algun infant ha de sor r durant aquest període, cal que lliuri una nota
d’autorització del pare/mare/tutor a alguna de les monitores encarregades de la vigilància.
Tots els menús s’han d’abonar per domiciliació bancària, per la qual cosa cal que empleneu la
butlleta de domiciliació bancària que adjuntem. Per poder u litzar el servei de menjador, cal haver
aportat aquesta documentació.
La facturació del servei de menjador es fa l’úl m dia de cada mes. Els rebuts mensuals
corresponents al serveis es carregaran en compte a l’en tat bancària que hàgiu assenyalat.
L’alumne/a que es quedi de forma eventual podrà fer-ho informant al professorat ﬁns a les 9:45h
del mateix dia. Un cop superada l’hora assenyalada, les famílies, els alumnes o el professorat poden
sol·licitar al director de l’IE la u lització del servei, al·legant una causa excepcional. Si s’autoritza, la
persona usuària podrà quedar-se a dinar, amb un recàrrec de 3€.
La persona que es quedi de forma ﬁxa podrà comunicar la seva absència informant al professorat
ﬁns a les 9.45h del mateix dia. Un cop superada l’hora assenyalada, el professorat o alumnat ﬁx
constaran als llistats d’assistència i encara que no es quedin hauran d’abonar el preu del servei.
El preu que s’aplicarà serà l’import que el Departament d'Educació ﬁxi com a preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels centres educa us de la seva tularitat per cada curs
escolar per alumne/a i dia, IVA inclòs. Aquest preu comprèn l'àpat i l'atenció directa a l'alumnat
durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors.
Per aquest curs 2021/2022 el preu diari del servei serà de 6,33€ tal i com consta a la RESOLUCIÓ
EDU/463/2021, de 17 de febrer de 2021.
L’objec u bàsic del menjador escolar, a més d’oferir un servei social, és que l’alumnat s’habituï a
menjar de tot, segueixi una dieta equilibrada i sàpiga fer-ho de manera correcta, assolint uns bons
hàbits alimentaris. No es pot canviar, doncs, el menú si no és que hi ha una causa jus ﬁcada
(al·lèrgies alimentàries, mo us religiosos, etc.). En el cas d’al·lèrgies alimentàries i per mo us
religiosos, cal que el pare/mare/tutor ho no ﬁquin emplenant la nota d’al·lèrgies que reparteix
l’ins tut-escola i mitjançant un escrit adreçat a l’ajuntament amb l’informe del metge
corresponent. Aquest document s’ha de renovar cada curs segons norma va de la Generalitat.
La informació sobre la fruita que es servirà la trobareu penjada al taulell d’anuncis de l’escola de
forma setmanal.
Per tal de garan r-ne el bon funcionament del servei, es fan els torns següents d’entrada al
menjador que es podran veure modiﬁcats durant el curs escolar en funció de l’alumnat inscrit:
1r torn: a par r de les 12:30h per a l’alumnat de educació infan l i 1r de primària.
2n torn: a par r de les 13:45h per a l’alumnat de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària.
Per aquest curs 2021/22 no podem garan r les mesures de seguretat amb el rentat de dents que
feien els alumnes a par r de 1r de primària, per aquest mo u no es farà aquesta mesura d’higiene
sempre que no hi hagi un jus ﬁcant dient el mo u.

L’ajuntament de Besalú, actual gestor del menjador escolar, compta amb personal de cuina, monitores,
l’ajuda de l’equip docent i amb l’aprovació del Consell Escolar. Si necessiteu posar-vos-hi en contacte
podeu fer-ho mitjançant correu electrònic a: ajuntament@besalu.cat / menjador@besalu.cat o al
telèfon 972590225.
Gràcies per la vostra atenció,
Lluís Guinó Subirós
Alcalde-President
Besalú, setembre de 2021
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