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1.- MENJADOR ESCOLAR:  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos dels passos i dels canvis que ens veiem obligats a realitzar pel bon funcionament del 

menjador escolar. 

A finals de setembre , vàrem presentar el pressupost del menjador al Departament d’Ensenyament amb els imports actuals 

referents al menjar, al monitoratge etc.. i la resposta per part d’ells va  ser negativa i ens van comunicar  que no ho aprovaven. 

Vam seguir fent càlculs  i treballant per tal d’ajustar al màxim el preu  amb el que el Departament ens demanava  i es va 

presentar  un altre pressupost  amb les modificacions que  ens  proposaven, i del qual encara restem a l’espera de la resposta . 

El dia 24 d’octubre  se’ns va convocar a una reunió al Consell Comarcal per tal de parlar del tema del menjador.  Hi havia 

present l’alcalde , el gerent del Consell Comarcal i membres de l’AMPA  i se’ns va informar  que probablement a partir de 

gener  portarien la gestió dels menjadors escolars ells.  

Tots coneixem la realitat del nostre menjador els darrers anys, tenint en compte que el nombre de nens que fan ús del servei 

ha disminuït considerablement provocant augment del cost del mateix  (el fet que Ensenyament no autoritzi el preu 

pressupostat) i que tenim una sobredotació de monitors pel nombre de nens que en gaudeixen,  ens veiem obligats  a  

prendre les següents mesures per tal de fer front a aquesta situació: 

• Reducció del monitoratge. Les monitores passaran a fer mitja hora diària menys cadascuna, repartint-se per tal de 

cobrir les dues hores i mitja  del menjador. 

• El preu demanat a Ensenyament, per aquest curs, és de 8,20€    

Quotes:    

� El preu dels fixes és 8,20€ per dia 

� El preu del germà serà  8,20 € menys un 10%. 

� Tiquet menjador esporàdic  serà  8,50 i s’anul·larà els tiquets esporàdics de 2n germà. 

Aquestes mesures s’aplicaran de moment durant els mesos de novembre i desembre esperant que a partir del gener la gestió 

del menjador escolar passarà a mans del Consell Comarcal del Solsonès. 

Des de l’AMPA seguirem treballant i vetllant per tal que es continuï donant un bon servei als nostres fills i filles i restarem al 

servei de tots vosaltres per a qualsevol aclariment o dubte.  

2.- XERRADA GRATUÍTA:  El proper 24 d'octubre a les 19:00h xerrada NOVES TECNOLOGIES (LA SEGURETAT A INTERNET) 

oberta a tots els pares de l'escola finançada per el programa créixer en família.  

3.- FIRA OUS EUGA: enguany amb la parada s'ha recaptat: 580 €. Des de la junta, volem fer constar un sincer agraïment  a tots 

els establiments, pares, mares i alumnes que van col·laborar a la fira.  

4.- CANGURATGE: Recordar que el 7 de desembre és festa de lliure elecció, qui necessiti el servei del canguratge per aquesta 

data caldra apuntar-se abans del dilluns 27 de novembre. Us agrairiem una previsió respecte el CANGURATGE NADAL. 

 

5.- LOTERIA: Tenim la loteria de la Grossa de CAP d’any  per a tothom qui vulgui, hi ha un talonari a l’escola i la resta la tenen els 

membres de l’AMPA.  


