Institut Moisès Broggi
SERVEI DE MENJADOR
Benvolgudes famílies,
El curs 2018-19 s’oferirà servei de menjador amb cuina pròpia a les instal·lacions l’Escola Miralletes, tots els
dies de la setmana. A l’inici de curs convocarem una reunió per tal de donar més informació i detalls de les
activitats que es desenvolupen dins l’espai de migdia.

TORNS DE MENJADOR I ACTIVITATS
L’horari de les activitats i del menjador serà el següent:
Activitats a l’institut (aula d’estudi, activitats de lleure i jocs de taula)
Desplaçament al menjador de l’Escola Miralletes
Dinar
Tornar a l’institut o marxar a casa

13.30 a 14.30 h *
14.35 a 14.40 h
14.40 a 15.25 h
15.30 h

*Dijous la jornada de menjador i activitats s’iniciarà a les 14.30

QUOTES I MODALITATS
A continuació us presentem la relació de modalitats i preus dels serveis acordats per aquest curs 2018-2019
Quota mensual
Preu fixe/dia
Preu eventual/dia

6,20 €
6,80 €

La quota de menjador guarda relació amb la quantitat de nombre de dies de l’institut. D’aquesta manera
trobareu que el preu dependrà de la quantitat de dies lectius del mes, descomptant els dies festius i
vacances.
En el moment que sapiguem si podem obrir tots els dies de la setmana, segons les inscripcions, us farem
arribar les quotes mensuals, calculades en funció de 6,20 € per el número de dies lectius mensuals.
Recalcularem les quotes de les famílies que sol·liciteu ajudes econòmiques en funció de l’import de les
mateixes.
Cal tenir en compte:
●

Tant les famílies que us inscrigueu per primera vegada com les que ja sou usuàries del servei de
menjador haureu d’omplir la fitxa d’inscripció (que trobareu al web de l’AFA:
http://www.ampainstitutbroggi.org/menjador/) i fer-la arribar directament a l’entitat gestora del
menjador via correu electrònic a broggi@xino-xano.org amb copia a menjador@afainstitutbroggi.cat
o en paper (a consergeria en un sobre a nom de Menjador AFA o directament al coordinador del
menjador, Òscar, a l’Escola Miralletes). En cas de que el nombre d’inscripcions superi al de places
disponibles, es prioritzaran les dels alumnes d’ESO sobre les de Batxillerat.

●

Per ajudar a l’organització de Xino-Xano, les famílies que ja tingueu clar al mes de juny que utilitzareu
el servei us demanem que ens entregueu la fitxa abans del 22 de juny.

●

Cap jove podrà assistir al servei de menjador sense la fitxa d’inscripció. Per començar el mateix dia
d’inici del curs haureu de lliurar la fitxa com a màxim el 7 de setembre. Després de l’inici de curs
podran assistir-hi el dia següent al del lliurament de la fitxa.
A la fitxa s’inclouen dades de l’alumne, les dades sanitàries de l’alumne, les dades de la família i les
dades bancàries per tal d’efectuar la domiciliació. Cada any es renoven aquestes dades; si el vostre
fills/a ha utilitzat el servei aquest curs també ha de portar la fitxa.

●

Formes de pagament: domiciliació bancària. Les famílies que tingueu problemes amb la domiciliació
podreu efectuar els ingressos directament al banc o venir a efectuar el pagament a la oficina de
Miralletes de les 9.00 a les 10.00 diàriament. El pagament a les oficines de Miralletes el podeu fer en
efectiu o amb targeta de crèdit.

●

Les mensualitats les cobrarem abans del dia 5 de cada més ( la quota corresponent a setembre la
cobrarem el dia 22).

●

Les eventualitats del menjador les podreu fer en persona a les oficines del menjador a l’escola
Miralletes o per telèfon (missatge o trucada). En aquest darrer cas caldrà que l’adolescent dugui els
diners a sobre per poder fer el pagament del servei a partir de les 13 hores. L’horari d’oficina de
Miralletes és de les 9 a les 10 hores. El primer cop que es realitzi una eventualitat se us facilitarà
també una fitxa d’inscripció per que l’empleneu per facilitar les dades a l’entitat per temes
d’autoritzacions i necessitats de contacte amb les famílies. Només es permetrà la primera
eventualitat sense fitxa.

●

El telèfon de contacte és 609.39.14.60

●

Els usuaris de menjador que per causes justificades no utilitzin el servei, se’ls retornarà la part
proporcional d’alimentació 3 €/dia. Les absències es comptaran a partir del 5è dia.

●

Les baixes del servei caldrà notificar-les i signar-les abans del dia 30 del mes anterior, per tal de no
generar despeses innecessàries.

●

No podrà fer ús del servei de menjador cap alumne que tingui pendent rebuts dels curs anterior.
L’impagament del rebut a dia 15 de cada mes, suposarà que l’alumne no podrà fer ús del servei.

●

Els rebuts amb domiciliació bancària retornats, tenen una despesa addicional que anirà a càrrec de
l’usuari (2 €).

MENÚ
Als nostres menús hi ha productes de proximitat i productes ecològics, així com també d’entitats de consum
responsable i comerç just.
Us recordem que podeu consultar o descarregar el menú, a l’apartat de notícies del web de Xino-Xano
(www.xino-xano.org). Les famílies que no disposin d’accés a Internet, hauran de comunicar-ho per tal de
rebre-ho en format paper. Al web, o bé en format paper, disposareu del menú mensual del servei de
menjador a més d’una proposta de sopars complementària per a facilitar-vos l’equilibri nutricional a casa
vostra. Tots dos estat revisats per professionals de la dietètica i la nutrició de l’Institut d’Assessorament
Dietètic i Nutricional (IADIN www.iadin.com).

*** Els dies que hi hagi sortida escolar, no hi haurà servei de pic-nic ***

AL·LÈRGIES I PROBLEMES ALIMENTARIS
Tots aquells alumnes que pateixin algun problema d’al·lèrgia, malaltia, o qualsevol aspecte que pugui afectar
al vostre fill/filla a l’hora de dinar, és imprescindible notificar-ho en començar el curs per escrit amb un
informe del metge a la coordinadora del servei, aportant la corresponent notificació facultativa, a part
d’omplir la fitxa sanitària que s’adjunta amb la inscripció.

COMUNICACIÓ I GESTIÓ
A nivell de rebuts, cobraments, canvis de dades i altres temes administratius relacionats amb el servei,
podreu contactar amb nosaltres:
Xino-Xano Associació de Lleure | broggi@xino-xano.org | Tel.609.391.460 | dll-dv 9.00-10h
Us recordem que és imprescindible que si hi ha cap modificació de les vostres dades (número de telèfon,
canvi de banc, baixa del servei...) ens ho comuniqueu per tal d’actualitzar la nostra base de dades i per no
generar molèsties innecessàries.
Per qualsevol incidència amb el servei, suggeriment, comunicació d’al·lèrgies o dietes i aspectes més
individuals del vostre fill/filla, podreu dirigir-vos a Xino-Xano (broggi@xino-xano.org ; 609.391.460),
preferentment en el següent horari: dilluns a divendres de 9.00h a 10 hores.

Restem a la vostra disposició,
Xino-Xano Associació de Lleure
Segueix-nos| www.xino-xano.org

