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INFORMACIÓ CURS 2017-2018 

 

Vies de comunicació: 

A continuació us especifiquem quines vies de comunicació teniu amb el servei 

de menjador.  

1. Presencialment en el despatx del menjador: 

De dilluns a divendres de 9h a 10h, Marga responsable de secretaria de 

l’AFA.  

Dilluns i dimecres de 9h a 12h i dimarts-dijous-divendres de 9.30h a 

12h, Edith coordinadora de lleure. 

 

2. Per telèfon o whatsapp al telèfon del Servei del Menjador  660 261 

607 de 9h a 15h  

(de 9h a 10h amb la Marga responsable de Secretaria de l’AFA i de 10h a 

15h amb l’ Edith coordinadora de l’equip de Lleure). 

  

3.  Per correu electrònic. 

 

Cuina: menjadorocells@ceippaucasals.net 

Lleure: paucasals.imalleure@gmail.com 

Junta AFA: junta.menjadorocells@ceippaucasals.net 

 

Les famílies disposeu de qualsevol dels canals explicitats anteriorment per tal 

de transmetre informació referent a:  

! Demanda de dietes especials i puntuals [cuina]. Caldrà presentar 

la documentació necessària de manera personal al despatx de  

l’administració de l’AFA entre les 9h i 10h de matí (de dilluns a divendres) 

o per correu electrònic a menjadorocells@ceippaucasals.net abans de les 

9:30h. 

! Comunicar la no assistència d’un infant al servei [cuina] per 

malaltia i/o altres situacions puntuals. Caldrà comunicar-ho diàriament a 

l’administració de l’AFA presencialment, per telèfon o WhatsApp entre les 

9h i 10h del matí o per correu electrònic abans de les 9 :30h del dia 

referit. Per més informació consultar el punt 4.5 del PFAM penjat en la 

nostre web. 
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! Aclarir qualsevol irregularitat en el pagament i/o cobrament 

dels rebuts[cuina]. Caldrà comunicar-ho a l’administració de l’AFA, 

presencialment o per WhatsApp entre les 9h a 10h, o per correu 

electrònic a l’e-mail del menjador menjadorocells@ceippaucasals.net. 

! Demanda excepcional de subministrament de medicaments en 

horari de migdia [lleure]. Caldrà portar la medicació a la motxilla 

escolar, amb la recepta i l’autorització corresponent, i presentar la 

documentació necessària a: 

!  L’administració entre les 9h i 10h de dilluns a divendres o 

!  a la coordinació de lleure entre les 9h i 12h els dilluns i dimecres 

o entre les 9.30h i 12h els dimarts-dijous-divendres.  

! Comunicar la recollida de l'infant en horari de migdia [lleure]. 

Caldrà comunicar-ho a la coordinació de lleure, a través de qualsevol dels 

canals establerts més amunt. 

! Demanar una entrevista amb els responsables del servei i/o els 

monitors o monitores pertinents [lleure]. Caldrà comunicar-ho a la 

coordinació de lleure, a través de qualsevol dels canals establerts més 

amunt. 

! Demanar qualsevol informació, aclariments i/o dubtes [cuina o 

lleure].  

! Cuina: Caldrà comunicar-ho a l’administració de l’AFA,  als horaris 

ja indicats: presencialment, telèfon, WhatsApp o per correu 

electrònic a l’e-mail del menjador 

menjadorocells@ceippaucasals.net 

! Lleure: Caldrà comunicar-ho a l’administració de l’AFA  als horaris 

ja indicats: presencialment, telèfon, WhatsApp o per correu 

electrònic a l’e-mail del menjador: 

menjadorocells@ceippaucasals.net 

 

Qualsevol incident es podrà comunicar per telèfon de 9 a 15h al 

telèfon del Servei del Menjador. 
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Pagament del Servei:  

Tots els rebuts seran girats o domiciliats a través dels comptes bancaris 

autoritzats per les famílies en la matrícula del col·legi, a mes vençut del 1 

al 5 de cada mes. No seran admesos cobraments en efectius ni 

pels serveis discontinus. 

 

 

I SI NO ENS CONEIXES... 

QUÈ FEM? 

L’AFA Els Ocells s’ecarrega de la gestió de la cuina pròpia, del servei dels àpats 

del menjador, i de les activitats del migdia de l’escola. 

Les famílies que hi formen part pretenem que tot el servei del menjador i 

activitats del migdia de l’escola sigui un servei de qualitat amb contingut 

educatiu i formatiu en l’àmbit de l’alimentació, en  l’adquisició d’hàbits 

saludables i socials i en l’ocupació del temps de lleure. 

Menjar bé és la base per un desenvolupament sa de les persones. Som el que 

mengem però sobre tot som responsalbes de como ho fem. Per això busquem 

la millora contínua en el nostres menús estacionals fents servir estils de 

coccions adients a cada estació de l’any així com que el seu productes siguin de 

temporada i proximititat, de gran qualitat, esperant poder fer servir cada cop 

més aliments biológics i de Km0. 

COMISSIONS PERMANENTS 

Ens organtizem en grups de treball o comissions específiques per tal de donar 

un millor soport a les activitats i serveis que gestionem. Aquestes comissions de 

treball son obertes a totes les famílies  usuàries del menjador que hi volguin 

formar part. 

A continuació us relacionem els grups de treball en què ens hem organitzat, si 

bé aquests grups es poden ampliar i/o modificar en funció de les necessitats i 

resten oberts a la participació voluntària de tots els membres de l’associació.  

• Comissió d’Alimentació i Qualitat.  S’encarrega de fer la revisió 

dels menús i proposa modificacions i millores amb la coordinació de 

cuina de l’escola i amb la supervisió del Servei de Salut de 

l’Ajuntament.   

• Comissió d’Activitats de Migdia.  S’encarrega de revisar el 

projecte actual d’activitats de l’empresa de monitoratge i de proposar 

noves activitats vinculades a l’alimentació.   
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• Comissió Econòmica i de Gestió.  S’encarrega d’establir la 

sistemàtica de la gestió dels comptes, dur correctament la 

comptabilitat de la forma més transparent i clara, així com optimitzar 

els recursos disponibles.   

• Comissió de Comunicació.  Neix amb la voluntat de fer més proper 

a les famílies l’espai del migdia. S’encarrega d’editar publicacions per 

conèixer les activitats que fan els nostres infants al migdia, curiositats 

sobre l’alimentació, enviar circulars informatives, etc.   


