
  MENJADOR 
L’aprenentatge de l’alimentació s’inicia a la família, segueix a l’Escola i  

mitjançant l’Escola torna enriquit al de si de la família. 

 

www.escolatabor.cat 

QUOTES 
 

ALUMNES FIXOS 

Tot el curs (tots els dies de la setmana): 9,00 €/diaris 

De dos a quatre dies setmanals fixos: 9,50 €/diaris 

Dos germans: 10% de reducció per cada alumne 

Tres germans: 25% de reducció per cada alumne 

El servei per dies fixos, es pot començar qualsevol dia 

del mes, se li cobrarà el primer dia que utilitzi el servei. 
 

ALUMNES OCASIONALS: 10,50 €/diaris 

Cal avisar el mateix matí. 

 

VOLEM QUE MENGIN COM A CASA 

Cuina pròpia. Cuina casolana adaptada a l’edat dels nens. 

Dieta mediterrània, sana i equilibrada. 

Productes de proximitat. 

 

 

VOLEM QUE ELS NOSTRES ALUMNES 

Adquireixin i millorin  els hàbits alimentaris. 

Adquireixin i millorin els hàbits d’higiene. 

Eduquin les bones maneres a la taula. 

Mengin de tot. 

 

 
El preu inclou tots els serveis: menjar, guarderia, etc. 

Dinars dies festius 

Coincidint amb les festes tradicionals catalanes, àpats i ambientació d’acord amb cada diada. 

Dinar especial 

Al final de cada trimestre es farà un dinar especial. 

 

 

Informació: secretaria de l’Escola 

Tel: 935602155 - 683602415 

Cada dos mesos es lliurarà la relació de menús per mail 

SISTEMA DE COBRAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 
Des del dia...         Cobrament rebut 
12 de setembre al 14 d’octubre       1 de novembre 
15 d’octubre al 14 de novembre       1 de desembre 
15 de novembre al 14 de desembre      1 de gener 
15 de desembre al 14 de gener       1 de febrer 
15 de gener al 14 de febrer       1 de març 
15 de febrer al 14 de març       1 d’abril 
15 de març al 14 d’abril        1 de maig 
15 d’abril al 14 de maig        1 de juny 
15 de maig al 21 de juny       1 de juliol 
Casal d’estiu         1 d’octubre 
Els dies de vacances, festes escolars i excursions o visites culturals no es cobrarà el servei de menjador. Si un 
alumne/a, per causa justificada, no utilitza durant uns dies el servei de menjador, es descomptarà des del segon dia 
d’absència (només haurà d’abonar un dia d’absència). 

 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

El servei és atès per professorat de la pròpia escola 

que, per tant, coneixen els alumnes i la dinàmica 

general del centre, i per monitors formats a l’escola. 

Durant el temps d’esbarjo, es realitzaran activitats de 

tipus lúdic que afavoreixen la convivència, el diàleg, 

la relació amb els altres en un entorn que no és 

pròpiament el lectiu.  

Els alumnes de P3 aprofiten l’estona de després de 

dinar per a descansar. Els alumnes d’ESO dediquen 

aquest temps a l’estudi. 
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Els menús estan supervisats per una nutricionista 


