
 

MENJADOR CURS 2022 – 23: 

El dia 12 de setembre començarem amb el servei de menjador i volíem en recordar-vos les 

normes d´aquest curs al col·legi de S'Hort des Fassers: 

1- La inscripció dels FIXOS: Es recorda als pares i mares dels alumnes fixos que han 
d´omplir obligatòriament la fitxa d´inscripció:   

https://cutt.ly/NCklvhO 
El pagament de les quotes del menjador se farà del 1 al 5 del mes entrant. 
Recomanem el pagament per domiciliació bancaria. 
 

2- La inscripció de EVENTUALS (TICKETS): Si tens que utilitzar el servei de menjador 
de manera eventual, serà de la mateixa manera de cursos anteriors. 
La nostra coordinadora vos informarà de la forma. Si hagués qualsevol canvi, 
s’informarà en altra circular. 

 

3- Si hagués de donar-se de baixa o faltés qualque dia sàpiguen-ho amb 
anterioritat: Hi ha que comunicar-ho a la nostra coordinadora de menjador o a 
l’oficina central de Palmanova (971 68 24 15). 
 

4- Els casos de AL·LÈRGIES es tindran que comunicar en la plantilla de autorització 
dels pares. Ha de ser amb la preinscripció medica i si fos necessari, gestionar els 
medicaments amb el nostre personal i amb la direcció del centre. 
Enviar la documentació a administracion@jtmsl.es 
 

5- El preu del menjador, seguint les instruccions que marca la Conselleria d’ 
Educació, passaran a ser els següents: 

- Dia fix 6.00 €     - Dia eventual   6.60 € 
 

6-L’horari del servei serà de 14.00 a 16 h. Els nins d’infantil començaran primers 
el servei de menjador.  
 

7-. Aquest any les responsables de menjador continuaran na Isabel en monitors 
i na Viqui a la cuina. 

8. Les 4 normes de menjador mes importants son : mantenir una 
higiene (insistint en la neteja de les mans), sempre hi ha que provar 
els aliments, hem d’intentar no aixecar la veu i respectar als 
companys i monitors. 

 
L’equip de menjador. 
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