Benvolgudes famílies i infants del Ferran i Clua,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que el pròxim curs 2022-23 des de
Paidos+Fundesplai gestionarem el temps de migdia de l’escola.
El nostre dia a dia ofereix una gestió integral, de proximitat, amb valor afegit,
personalitzada i amb un projecte de qualitat, tant en el lleure educatiu com en
l'alimentació escolar.
Tenim moltes coses per explicar-vos i compartir amb vosaltres, per això més
endavant farem una reunió i us explicarem tot el nostre projecte, ideari i posada en
pràctica, així com resoldre qualsevol dubte.
Per altre banda, dir-vos que necessitem començar el curs amb totes les dades dels
vostres fills/es, és per aquest motiu que us demanem que feu la inscripció de forma
telemàtica al menjador pel curs vinent abans del 10 de juliol.
Tot seguit, us presentem els aspectes més destacats del funcionament del servei de
menjador que Paidos ofereix a la vostra escola. Tota aquesta informació, i més, la
trobareu accedint a la vostra escola dins del web de Paidos (www.paidos.cat).

INFORMACIÓ GENERAL I DE
FUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE MENJADOR

INSCRIPCIÓ
AL SERVEI

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa escolar. Anualment
es renovarà la plaça automàticament, excepte si ens comuniquen el contrari.
Comencen el dilluns 10 de juny i finalitzen el divendres 10 de juliol.
Només cal formalitzar la inscripció telemàticament, a través del web
d'inscripcions.

MENÚ i
ACTIVITATS

A principi de cada mes ho podreu consultar al web www.paidos.cat i a
l'aplicació Dinantia.

AL·LÈRGIES I
MALALTIES

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg,
digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que
cal seguir. Tal i com indica el nostre protocol, ens posarem en contacte amb
cadascun de vosaltres per concretar cada cas. Els infants que tenen dietes
cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon, Dinantia...) els dies que no
es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar
especial i, si no venen, s’ha de llençar).

MENÚ DE
RÈGIM
PER UN DIA
DETERMINAT

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta
(astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 10h.
La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius.

PICNICS
EXCURSIÓ

Els dies que els infants tenen excursió i dinen fora, cuina prepararà per
ells/es un menú de picnic.

SORTIDES

Els infants inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb
una autorització signada per la família (no telefònica).

seguiment

Els infants han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol
falta greu es comunicarà a les famílies i a la Comissió de menjador del
centre.

Aspectes econòmics / administratius
cost anual

El cost anual del servei es determina d’acord amb els dies lectius que marca
el departament d’ensenyament (a dia d’avui no ha sortit el calendari del curs
22-23)

quotes

El cost anual es reparteix en diferents quotes. Setembre/octubre a
maig/juny.

USUARIS
FIXOS

Ho seran obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos) per
possibilitar així l’organització dels recursos humans i econòmic del servei.
Incorporacions, durant el curs, al servei de menjador: s’acolliran als preus
establerts pels alumnes fixos.

descompte
per
malaltia

En el cas de malaltia perllongada de més de 5 dies, es farà un descompte de
la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del
servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut
del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència a Paidos.

forma de
pagament

Es cobrarà per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

devolucions
bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per causes no atribuïbles a l’administració
del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució
bancària.

BAIXA DEL
SERVEI

Cal comunicar-la prèviament al inici del mes en que es vol fer efectiva la
baixa. Disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada
aquesta data, no es farà retorn de la quota corresponent.

deutes

Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei
fins que no aboni la quantitat corresponent.
Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini
indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.
L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres
cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.

Totes les qüestions relacionades amb aquests serveis seran ateses per
Paidos dins l’horari d’atenció a les famílies. Si sorgeix algun conflicte en la
interpretació d’aquest reglament, la Comissió de Menjador del Consell
Escolar prendrà les mesures que consideri convenients.

coordinació de paidos al ferran i clua
Per a qualsevol dubte o ampliació d’informació, podeu posar-vos en contacte amb la
coordinació del vostre centre:
Eva Bernal (coordinadora temps del migdia)

677 722 594

paidosferranclua@fundesplai.org

