monitaula
Benvolguts pares i mares de l’escola Catalunya:
L’espai del migdia ha de ser una continuïtat de la tasca educativa de l’ escola i per tant
ha de servir per una banda, per alimentar correctament i equilibradament als vostres
fills/es i per l’altra transmetre valors higiènic-alimentaris i socials per tal d’afavorir
la bona relació entre els companys.
Els nostres monitors/es treballen per assolir uns objectius educatius dins aquest espai
alhora que dinamitzen el pati amb activitats dirigides i atractives.
Ens volem sentir molt propers a tots vosaltres i per això volem facilitar-vos al màxim
la informació del servei que oferim.
L’equip educatiu dins l’espai del migdia està organitzat de la següent manera:
Cuina

Cuinera Mari Alonso
Ajudant Mari Cruz López

Coordinadora: Núria García
Infantil
P3

Rosanna Ujaldon

P3

Maite Perlló

P4

Dolors Martínez

P4

Núria Català

P5

Sandra Aldama

Suport Infantil

Mercè Clarà

Primària
1er

MªDolors García

2on

Carme Ramírez

3er

Imad

4rt

Joanna Ollé

5è

Cristina Ruiz

6è

Núria Garcia

Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:
. El telèfon del menjador. És mitjançant aquest telèfon on podeu
parlar directament amb la coordinadora de menjador, Núria, per comentar
absències puntuals, règims,….o qualsevol altra informació que
creieu necessària pel bon funcionament del menjador.
Horari de 9h a 12h.
Nº telèfon: 645 16 39 31

. Via Web. A partir d’ara podreu trobar a la nostra pàgina web tota la

informació referent al vostre menjador.
Així doncs podreu estar al corrent del menú mensual, activitats que anirem fent
dins el menjador o qualsevol altra informació que sigui del vostre interès.
Com hi podeu accedir?

Hi podeu accedir a través de la pàgina Web de l’escola o directament des de la nostra
pròpia pàgina.
www.monitaula.com

Un cop entreu a la pàgina de monitaula.com heu de posar el nom usuari de la vostra escola i
la contrasenya tot junt.
Usuari: escolacatalunya
Contrasenya: Catalunya20
. Mail personal. Si heu de comunicar qualsevol incidència o modificació
també us podeu adreçar a través del correu del menjador.
menjadorcatalunya@monitaula.com

. Mail consultes dietètico/nutricionals. Si voleu fer qualsevol consulta amb
els nostres professionals en l’alimentació dels vostres fills/es ho podeu fer
mitjançant el correu:
nutricionalmedic@monitaula.com

Quotes :
Les quotes de menjador d’aquest curs són:

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

74,16€

142,14€

117,42€

92,70€

Gener
105,06€

Febrer

Març

117,42€

123,60€

Abril
111,24€

Maig
111,24€

Juny
92,70€

Els fixes de 4 o 3 dies es determinarà preu depenen número dies mes.
Preu fixe: 6,18€

Preu esporàdic : 6,60 €

Preu No soci Ampa: 6,80€

Forma de pagament
El pagament es farà per mesos, concretament a inici del mes en curs, mitjançant:
· Rebuts a la domiciliació bancària de les famílies dels alumnes usuaris.
· Pagament en efectiu a l’escola del 1 al 5 de cada mes.
· Venda de tiquets pels alumnes eventuals diàriament.
Els dies que els alumnes fixes no facin ús dels dies contractats de menjador es descomptarà
de l’import mensual la quantitat de:

· Des del primer dia d’absència es retornarà 3€, inclòs també si són dies consecutius,
en concepte de matèria primera. Sempre i quan s'avisi a la coordinadora de
monitaula,s.l a l’escola, Núria García, abans de les 10h del matí.
· Els dies que els nens/es usuaris del servei de menjador marxin d'excursió o colònies se’ls
retornarà el 100% de la quota dia.

Jornada intensiva:
Durant els períodes de jornada intensiva, en cas de no fer servir el servei caldrà comunicar-ho amb 15 dies
d'anticipació o es cobrarà el menú com absència.

Acollida matí:

Horari Acollida matí

Monitores

8,00h a 9,00h

Núria García

8,00h a 9,15h

Maite Perelló

7,45h a 9,00h

Dolors Martínez

Quotes acollida matí:
Fixe 1 hora i quart: 29 €/mes

Fixe 1 hora i quart /2º germà: 25 €/mes

Acollida tarda:
Horari Acollida tarda

Monitor

16,30h a 17,00h

Albert Noguera

Quotes acollida tarda:
Fixes (tot el curs)
5 dies a la setmana:
4 dies a la setmana:
3 dies a la setmana:
2 dies a la setmana:
1 dia a la setmana:
ESPORADICS:

150€/any o 15€ mes
120€/any o 12€ mes
90€/any
60€/any
30€/any
1.50€/dia

Esporàdic: 2,50 €/dia

Comunicació amb les famílies:
Trimestralment s’entregarà als pares i mares un informe amb l’explicació del comportament i evolució del
seu fill/a dins el menjador.
Pels alumnes d’Infantil 3anys a inici de curs s’entregarà una Agenda viatgera on hi haurà un informe diari
on detalli el comportament del seu fill davant l’àpat del dia i dins del menjador i pels alumnes d’infantil 4 i 5
anys s’entregarà un full setmanal on els pares i mares s’informaran de com ha menjat el seu fill durant la
setmana.
Aquest informe, passat un temps a determinar, s’anirà entregant amb un interval de temps més gran.

Sempre i quan hi hagi una incidència a destacar es farà saber als pares i mares del nen/a, Ampa i direcció
de l’escola.

Projecte Educatiu:
El servei de menjador que ofereix monitaula,s.l a l’escola Catalunya té com a base un projecte educatiu tant
per l’estona de dins del menjador com per a l’estona de lleure.
Aquest projecte té com a finalitat l’obtenció d’objectius educatius que tot el personal de monitaula,s.l haurà
d’anar treballant al llarg del curs.

L’espai de lleure es treballa en torn a un pla d’animació basant-se en un centre d’interès en el qual s’aniran
realitzant totes les activitats dirigides que es proposin als infants de l’escola.
Durant aquest curs el centre d’interès és l’Univers i com a personatge vehicular el Petit Príncep.

Tot l’equip de monitaula resta a la vostra disposició

Monitaula s.l
Telèfon : 931 19 01 24

monitaula
Funcionament del menjador pels infants de 3 anys:
A les 12,15h anem a les classes a buscar els nens/es que es queden al menjador.
Passem llista, anem al lavabo i per últim rentem mans. Un cop hem acabat entrem al menjador on les
monitores treballen tots el hàbits alimentaris i socials adequats per aquest espai i per la seva edat.
Desprès de dinar anem al lavabo per tal de poder fer la migdiada.
A les 14,30h quan es desperten els nens/es anem al lavabo i els portem a les aules on esperem a les
mestres per tal de començar les classes.
Mentre esperem que arribin les mestres les monitores expliquen contes, canten cançons, fan jocs tranquils
per la seva edat.....

Què necessitem:
1 pitet marcat amb el seu nom que cada dia posarem a la seva bosseta per tal que el retorneu net a
l’endemà.
Es proporciona un llençolet de l’escola que us donarem cada divendres per tal que els retorneu cada dilluns
net. No cal marcar-lo amb el nom.
Quan comenci el fred us demanarem una manteta que haureu de marcar amb el nom del vostre fill/a i que
us retornarem amb el bon temps.
Qui faci servir bolquers els haurà de portar de casa per setmanes o portant un paquet.
Aquells que facin servir xumet caldria que en portessin un per deixar-lo a l’escola.
Us agrairíem que el calçat dels vostres fills/es fos sense cordons per tal de facilitar i potenciar l’autonomia
dels nens/es.

Gràcies per la vostra col·laboració
L’equip de menjador

