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Curs escolar 2021-2022 

Benvolgudes Famílies, 

Tot i ser més tard del que esperàvem, i tot i els emperons que ens hem trobat (i als que hi 
seguim treballant), arrancam el servei de menjador escolar a partir del mes d’octubre del 
present curs amb la idea de tenir un servei a disposició de les famílies que ho hagin de 
menester així com s’ha manifestat. 

La junta directiva de l’AMPA  i l’Equip directiu del centre creiem necessària la redacció d’un 
document per establir els criteris en l’organització i el funcionament d’aquest servei. 

Tant per part de les Juntes directives de l’AMPA que s’han succeït en aquests anys, com per 
part de l’equip docent del centre, creiem que aquest servei és necessari per afavorir que les 
famílies puguin conciliar la seva activitat laboral amb l’adequada atenció als seus fills i filles, tot 
i tractar-se d’un servei complementari d'oferta no obligada, amb un nombre baix d'usuaris al 
nostre centre escolar i suposa un esforç, curs darrere curs, fer-lo possible. 

Aquesta situació ha quedat més evident encara arran de la situació generada per la COVID-19. 

1. OBJECTIUS GENERALS  

• Oferir un servei de menjador als alumnes de l’escola. 

• Oferir una dieta equilibrada a les necessitats individuals. 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS 

• Fomentar hàbits correctes a la taula i un bon ambient per dinar correctament. 

• Assolir hàbits d’higiene. 

• Incorporar hàbits de convivència. 

• Considerar el menjador com un espai d’aprenentatge. 

• Valorar el temps de dinar com un moment comunicatiu i agradable. 

3. PERSONAL 

• El menjador és gestionat per l’AMPA. 

• La contractació del personal va a càrrec de l’AMPA. 

Amb les previsions inicials de les enquestes resultants del curs passat, el servei no 
hagués estat gestionat per l’AMPA sinó de forma directa i completa per l’empresa 
adjudicatària. 

Donats els canvis que s’han donat  a nivell de compliment dels mínims requerits per 
l’acord de contractació una vegada ha començat el nou curs, i els inconvenients que 
per als usuaris suposava, des de l’AMPA hem hagut de cercar una solució per donar 
resposta a les famílies que havien sol·licitat el servei, sempre tenint en compte les 
possibilitats reals de la nostra associació i les opcions reals que hi podíem aplicar. 
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4. NORMATIVA 

El servei de menjador es regula segons: 

- La resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les 
cafeteries dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als 
centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2019-2020. 
(BOIB Núm 085 - 27 / juny / 2019) 

- El contracte de servei de menjador escolar CONT 2020/1247 (Lot 1) de l’empresa 
adjudicatària de la licitació per al curs escolar 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 
Comensals menjadors escolars, S.L. 

 

5. NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  

• Enguany, el servei de menjador escolar començarà a funcionar des del mes d’octubre 
fins al mes de juny. 

• L’empresa adjudicatària del servei de menjador es COMENSALS menjadors escolars  
S.L. 

• L'horari del servei de menjador  és de 14:00 a 15:30 h. 

• L’horari de pagament  pels usuaris fixos i de venda de blocs pels usuaris esporàdics 
serà de 13:45h a 14:00h a l’entrada d’Educació Infantil. 

Pregam dur l’import a pagar just o amb la quantitat  més aproximada possible per 
agilitzar i facilitar el tràmit. 

• El preu per als usuaris fixos  (4/5 dies per setmana) serà de 6,50€ 

. Es consideren usuaris fixos  aquells alumnes que superin el 70% dels dies de 
menjador comptabilitzats per mes. 

. Per fer el càlcul corresponent, es tendran en compte els dies lectius de cada mes (el 
servei escolar de menjador es presta durant el període d’activitats lectives previst a 
l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableix el calendari 
escolar per als centres no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, que s’aprova cada any acadèmic).  

. Els usuaris fixos  faran l’abonament del mes per avançat, dins els primers 2 dies del 
mes corresponent. 

. La monitora entregarà un tiquet/rebut com a comprovant del pagament del servei 

. El mes de gener de l’any 2022 serà un mes excepcional perquè els primers dies 
estan inclosos al període nadalenc de vacances escolars. Aquest mes en concret es 
podrà fer el pagament durant els dies 10 i 11. 
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Pregam dur l’import a pagar just o amb la quantitat  més aproximada possible per 
agilitzar i facilitar el tràmit. 

• El preu per als usuaris esporàdics  és de 7,15€. 

. Es consideren esporàdics  els alumnes que no superin el 70% dels dies de menjador 
comptabilitzats per mes. 

. Els usuaris esporàdics hauran de comprar un bloc de 5 tiquets  (preu total del bloc 
35,75€). 

NO es vendran tiquets per separat.  

. Els usuaris esporàdics  hauran de dipositar un tiquet dins la bústia de menjador 
(situada a la porta d’entrada d’Educació Infantil i retulada “MENJADOR”) cada dia 
que quedin a fer ús del servei. 

. La recollida de tiquets  es farà, com a màxim, fins a les 09:30h  del matí (l’empresa 
adjudicatària necessita saber el nombre d’usuaris a aquesta hora per poder donar el 
servei). 

NO podrà quedar cap alumne sense tiquet. 

Pregam que sigueu puntuals (Depenem d’una empresa externa que elabora els menús 
i disposam d’un temps limitat per la comunicació dels mateixos) 

Pregam que els tiquets estiguin omplits amb totes l es dades de l’alumne 
corresponent de forma clara (nom i llinatges de l’a lumne, curs, data i signatura de 
mare/pare/tutor-a). 

Pregam que dipositeu els tiquets que pertoquin per data del servei que hagueu de 
menester, per evitar així acumulació i possibles er rades en la gestió del servei. 

Pregam dur l’import a pagar just o amb la quantitat  més aproximada possible per 
agilitzar i facilitar el tràmit. 

 

Ni l’AMPA ni el centre escolar es faran càrrec de p èrdues de tiquets/blocs de 
tiquets una vegada aquests hagin estat entregats a les famílies usuàries del servei 
que els adquireixin. 

 

• L’alumnat adjudicatari de beques menjador haurà de procedir de la manera acordada 
amb el centre escolar. 

En el seu cas, el centre pagarà directament el preu del menú a l’empresa adjudicatària 
del servei, però la família usuària haurà de fer-se càrrec de la part proporcional del cost 
del servei de monitoratge. 
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2,30€ per usuaris fixes 

2,95€ per usuaris esporàdics 

 

Aquesta situació és així per mor del comentat anteriorment sobre com s’ha hagut de 
modificar la gestió del servei, amb la finalitat de poder-lo reiniciar aquest curs escolar 
dins les possibilitats que tenim a la nostra associació. 

 

• Diàriament hi haurà un control per quantificar els usuaris de menjador. 

• Els alumnes estan en tot moment sota la supervisió de la monitora. 

• Al centre hi haurà sempre un membre de l’equip docent durant l’horari destinat al servei 
de menjador. 

• Les mesures higiènico-sanitàries estàn adaptades a les redactades al Pla de 
contingència del centre pel curs 2021-2022, i subjectes a les modificacions que les 
autoritats competents estableixin segons normativa vigent tenint en compte l’evolució 
de la situació sanitània. 

 

5.1. FALTES D’ASISTÈNCIA 

Per als usuaris fixos:  

• Si hi hagués qualque anul·lació, pregam notificació  a l’equip directiu del centre, 
abans de les 09:30h.  

• Si la falta d’assistència és per causa NO JUSTIFICADA, la família perdrà el servei 
corresponent per aquell dia. El servei es cobrarà igualment. 

• Si la falta d’assistència  és per causa JUSTIFICADA (malaltia, període de quarantena, 
haver de sortir del centre per motius sobtats, ... ) es guardarà el servei pel mes 
següent. 

Recordau que es considera usuari fix aquell alumne que superi el 70% dels dies de 
menjador comptabilitzats per mes. 

En cas de no complir aquest requisit, es consideraria usuari esporàdic i el preu del servei 
correspon a 7,15€. 

Per als usuaris esporàdics :  

• Si hi hagués qualque anul·lació, pregam notificació  a l’equip directiu del centre, 
abans de les 09:30h.  
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5.2. INCOMPLIMENT DEL PAGAMENT 
 

• Si un comensal deixa de pagar la quota per utilitzar el servei de menjador, aquest 
servei es podrà interrompre i es reiniciarà el servei únicament quan la quota hagi estat 
abonada. 

 
Pregam confirmació d’absències, continuïtat o no de  l’ús del servei de menjador o de 
qualsevol altre canvi amb l’antelació suficient per  poder tenir-lo en compte, i per intentar 
assolir un correcte funcionament del servei. 
 
5.3. MENÚS, DIETES I MALALTIES. 

• El menú és elaborat tenint en compte les recomanacions de menús previstes als 
document regulador. 

• El menú es lliura mensualment al centre educatiu i està a disposició de les famílies al 
web del centre. 

• També es tenen en compte els alumnes al·lèrgics o amb malalties cròniques i se’ls 
adapta el menú a les seves necessitats. 

Sempre que un alumne no pugui menjar un tipus d’ali ment determinat o necessiti 
una dieta especial, s’haurà de presentar un justifi cant/informe mèdic.  

 

Aquestes són les directrius generals del funcionament del servei de menjador. 

Aquestes són les condicions que tenim i que podem oferir per aquest curs. 

És molt probable que tota la casuística possible no estigui contemplada, per aquest motiu, si teniu 
qualque dubte o dificultat puntual, contactau amb les representants de l’AMPA (Laura Escobar 
Ordax /Mari López Sarrias) i mirarem de coordinar-nos i resoldre’l.   

La finalitat de tot això és mantenir i millorar el servei de menjador i aconseguir un correcte 
funcionament del mateix entre tots, Famílies i Escola. 

Per part de la Junta directiva de l’AMPA i de l’Equip docent, dir-vos que continuam amb l’objectiu 
de mantenir el servei de menjador al nostre centre educatiu i cercar suport per poder-ho dur a 
terme. 

 

 

Salutacions i agraïments, 

Junta directiva de l’AMPA Els Molins de Búger curs 2021-2022. 

Equip directiu CEIP Els Molins. 




