PREGUNTES REALITZADES A LA REUNIÓ DE MENJADOR DE L’ESCOLA MAR BELLA
9/9/2021

- Es pot valorar que els informes de P4 no siguin trimestrals?
Ho parlarem amb la comissió de menjador. Veient que és un tema que preocupa a moltes famílies
mirarem quina és la millor opció per a que els informes siguin més habituals a P4.
- Segueix la plantilla de l’any passat a cuina i a monitors?
A cuina segueix el Manel i la Nelva. Els monitors segueixen gairebé tots.
- Import i moment de les recàrregues del moneder.
S’han de fer anticipadament, el moneder no pot estar en negatiu, es poden fer les recàrregues de la
quantitat que es vulgui.
- Edat de les mascaretes?
Al pati els nens es mesclaran entre grups estables per el que han de portar mascareta. Només no en
portaran els nens de les classes d’infantil perquè tindran delimitats els espais de pati.
- L’aplicatiu no està en català?
Quan ja estàs donat d’alta i entres es pot escollir l’idioma.
- Horari menjador per els nens d’extraescolars.
Si un nen realitza extraescolars que coincideixen amb el seu horari de menjador adaptarem l’horari de
menjador per a que pugui menjar en un temps prudencial i sense pressa.
-Com afecta una absència justificada al menjador d’un nen fixe?
Del primer al quart dia es cobrarà 3,08€, a partir del 5 dia consecutiu no es cobrarà res.
- Poden accedir pare i mare amb respectius usuaris (pares separats).
Si, és un moneder per alumne, i cada pare té un usuari.
- Es poden veure els Menús?
Si, es poden veure clicant el día del calendari (perfil del nen/a - serveis) o al nou apartat de MENÚS.
- Es tornarà a realitzar la higiene dental al menjador?
No. En casos puntuals (necessitat del nen, ortodòncia...) es protocol·litzarà.
- Les activitats de lleure son obligatòries?
No, els monitors són els encarregats de motivar als nens i fer activitats que els seus grups vulguin fer. És
aportar un moment de joc, aprenentatge i diversió al temps de migdia.
- S’obliga a menjar?
No, mai. Es negocia i es parla amb les famílies. Busquem que els nens cada vegada acceptin més
varietats de menjar i sobre tot que no agafin animadversió cap a cap menjar.
- Es poden veure els Menús?
Si, es poden veure clicant el día del calendari (perfil del nen/a - serveis) o al nou apartat de MENÚS.

- Que passa si un nen de P3 no vol dormir?
Respectem el ritme de cada infant. En cas de que no vulgui dormir, prepararem un espai de relaxació on
puguin dibuixar o jugar de forma tranquil·la.
- Com s’accedeix a l’aplicatiu?
S'ha d'accedir des de l'enllaç o codi QR que hem passat, l'APP que hi ha al Apple Store o Google Play no
és la de l’aplicatiu de menjador.

