
MENJADOR 

EL servei de menjador començarà dijous dia 10 de

setembre. 

Si el curs passat ja éreu usuaris de menjador, sols heu

de telefonar per comunicar el dia que començareu a

fer ús del servei. 

Si sou usuaris nous, vos heu de posar en contacte amb

l'empresa per donar-vos d'alta.

Telèfon de contacte: 617722645 (menjador)

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS 

A on dinarem?
Segons les estimacions extretes dels qüestionaris

que enviàrem, tot l'alumnat d'infantil  ocuparia

l'espai del menjador. 

 Si sobra espai, encara tendrem lloc per acomodar

alumnat de primària. La resta, dinarà a les seves

aules. 

Ens hem assegurat que al menjador es cumpleixin

les mesures de seguretat necessàries. L'alumnat

dinarà amb el seu grup estable de convivència amb

separació d'1'5m entre ells i separació de 2m d'un

altre grup estable. 

  

No hi ha limitacions de places, el que sí hem fet es

demanar a través de qüestionari una estimació de

l'alumnat que quedaria a menjador. Hem

organitzat el menjador al voltant dels nombres

d'usuaris que hem enregistrat a través del

qüestionari. 

De moment, dins aquest més de setembre no hi

haurà "volanders" , alumnes que quedaven dies

solts comprant un ticket. 

L'horari de menjador es manté com els altres cursos. 

De dilluns a divendres de 14h a 16:15h.

Recordau que els alumnes que fan 3 anys dinen a les

13:30h a partir del mes d'octubre. 

El lloc de recollida serà : Per a l'alumnat d'infantil : la

porta d'infantil de ca l'Amet. Per a l'alumnat de

primària, la porta verda principal de ca l'Amet.

Les famílies no podreu entrar a l'escola a recollir els

vostres fills i filles. 

En acabar de dinar tot el grup de convivència

estable, sortirà per ordre al pati amb un

membre de l'equip del menjador. 

Cada grup estable tendrà assignada una zona

al pati. 

Per a més informació, posau-vos en contacte amb l'empresa del menjador.

Contacte: 617722645
o visitau la web unsomnit.com

Què farem després de dinar? 

Horaris menjador i lloc de

recollida

Hi ha limitacions de places?

Transport

L'alumnat transportat que queda a

menjador sortirà de l'escola amb el bus

a les 15:30h, com sempre. 


