Benvolgudes famílies:
Gumen Catering som una empresa família on el tracte sempre serà de tu a tu. Serem l’empresa
que durant aquest curs escolar 2020-2021 atendrà als vostres fills i filles en l’horari del migdia i
volem donar-vos la benvinguda al nostre servei de menjador escolar.
Gumen Catering és una empresa amb molts anys d’experiència en el sector del càtering per a
col·lectivitats i una de les premisses més importants és oferir i garantir la màxima qualitat de
les matèries primeres i tots els nostres proveïdors, són de confiança i del Vallès, volem oferir
una dieta sana i equilibrada amb la major qualitat possible.
Sabem per experiència que el rendiment escolar està directament relacionat amb els hàbits
alimentaris dels nens, és per això que planifiquem uns menús variats i adaptats a les
necessitats dels alumnes.
Tenim al vostre servei un equip de monitors/es especialitzats a donar suport tant al menjador
com al pati durant les estones d’esbarjo.
Us fem arribar les instruccions de funcionament del servei del menjador i us desitgem un bon
curs escolar.
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Telf: 937178335
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PLA D’ACTUACIÓ
Tenint en compte les característiques tan especials d’aquest curs escolar, prioritzarem en
aquesta comunicació els aspectes organitzatius del menjador.
Davant la situació excepcional en què ens trobem, el menjador escolar, en col·laboració amb
l’escola, ha elaborat un pla d’actuació per donar resposta a les mesures de prevenció que hem
de prendre en aquest espai.
No barrejarem grups estables ni en els desplaçaments; entre ells hi haurà la distància
recomanada; ni en l’espai de menjador, també mantindrem la distància entre els grups; ni
tampoc a l’estona d’esbarjo, ja que no compartiran el pati ni el material, tal i com es fa durant
l’horari lectiu.
Rentarem les mans abans i després de dinar i a l’entrada a les aules per la tarda. Els infants no
compartiran cap estri de taula i les monitores seran les encarregades de posar l’aigua, recollir
plats, etc.
Pel que fa a la desinfecció de l’espai, quan marxi un grup del menjador totes les superfícies es
netejaran i desinfectaran abans que entri el següent torn.
Farem ús de la mascareta d’acord amb la normativa de l’escola. Les monitores faran ús de la
mascareta en tot moment.
En cas d’un infant amb simptomatologia Covid19 durant l’estona de menjador, es procedirà
segons el protocol que us ha presentat l’escola en les reunions d’inici de curs.
Hem complementat el servei de menjador amb una monitora més per aquest curs 20-21
El servei de menjador funcionarà des del primer dia d’escola, és per això que us hem demanat
que ens féssiu arribar el formulari degudament complimentat per disposar d’una previsió
d’infants que faran ús del servei.

NOVETATS EN LA COMPRA DE TIQUETS. DOMICILIACIONS
Aquest curs no es vendran tiquets individuals a l’escola sota cap circumstància.
El preu del menú és de 6,25€.
El servei de menjador es pot pagar domiciliant el rebut o bé, comprant tiquets online.
 Vull domiciliar el pagament:
a. Si ja éreu usuaris del menjador el curs passat i teníeu domiciliat el pagament, aquest
curs funcionarem de la mateixa manera a no ser que comuniqueu el contrari a aquesta
adreça de correu electrònic: info@gumen-catering.com

b. Si no éreu usuaris del menjador el curs passat o éreu usuaris però compràveu tiquets i
ara voleu domiciliar els pagaments, heu d’enviar el full de domiciliació que us
adjuntem degudament complimentat a la mateixa adreça de correu que us hem
indicat anteriorment.
Tingueu en compte que per poder gaudir de la domiciliació bancària els infants hauran
de fer servir el servei de menjador com a mínim 3 dies fixes a la setmana.
Us recordem que el cobrament del servei de menjador dels nens/es fixos es farà per part de
l’empresa, mitjançant domiciliació bancària del dia 1 al 5 del mes en curs, a excepció del mes
de setembre que es cobrarà conjuntament amb el mes d’octubre i el mes de juny que es
cobrarà al final d’aquest mes.
El no pagament de la quota mensual dóna lloc a la suspensió temporal del servei de menjador
(tampoc amb tiquet), i no podrà tornar a fer ús del menjador fins que no hagi saldat el deute.
La devolució del rebut per primera vegada comportarà la pèrdua de la domiciliació per tot el
curs i el nen/a només podrà quedar-se amb tiquets.
S’avisarà a la família mitjançant una carta corresponent on s’indicarà l’import a pagar (incloses
les despeses per devolució que determinarà l’entitat), i el nº de compte corrent i entitat on
s’ha de fer l’ingrés.
 No vull domiciliar el pagament:
Com a l’escola aquest curs no es vendran tiquets individuals sota cap circumstància. Per
comprar els tiquets de menjador individuals, haureu de fer-ho a través de la pàgina web de
GUMEN: https://gumencatering.com/ca/inici/
Un cop al web de GUMEN cliqueu:





Menú
Escoles
Baixeu la pàgina i al final trobareu el botó SOL·LICITAR TIQUET ESCOLA ONLINE
Cliqueu a sobre de: “no tengo cuenta, regístrate!” (això només ho haureu de fer el
primer cop, després només haureu d’introduir la vostra adreça de correu i la
contrasenya que hagueu seleccionat)
El codi d’activació que us demana és: 2255



Un cop heu arribat fins aquí, us adjuntem un tutorial sobre com heu de fer la compra
de tiquets.
https://youtu.be/xVRC8C7gBLE

No cal imprimir cap paper, només fent la compra, GUMEN ja rep el vostre tiquet.

MOLT IMPORTANT: Els infants que tinguin beca del 70%, no compactin i no vulguin domiciliar
han de procedir de la següent manera:
Heu de registrar-vos al web com a molt tard el divendres dia 11 de setembre a les 00:00h. Un
cop us hagueu registrat, al llarg del dissabte us donaran autorització per comprar els tiquets
amb l’import que us correspon segons la beca concedida. En el cas de la beca del 70%, cada
tiquet tindrà el preu de: 1,82€.
Si no ho feu així, us cobraran l’import total del tiquet (6,25€).
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
La compra de tiquets s’ha de realitzar abans de les 9:00h del dia que es vulgui fer ús del servei
de menjador.
Si teniu dos fills heu d’afegir els dos infants al vostre perfil a la pàgina web i fer la comprar per
a cadascun d’ells.
En cas de que un nen tingui algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentaria s’haurà
d’especificar en la compra del tiquet.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Per facilitar-vos el contacte amb el servei de menjador, posem a la vostra disposició un servei
d’atenció telefònica
Telèfon de contacte: 689855020
Horari de contacte: 8:30-11:30
No envieu missatges, s’ha de fer trucada si voleu comunicar qualsevol incidència o situació
concreta.
Us farem arribar també:
Informes trimestrals: que us informaran sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits,
relació amb els companys, monitors...La primera setmana als alumnes de P3 se’ls enviarà un
informe diari.
Full d’incidència: en cas d’algun incident fora dels habituals (vòmits, malestar, comportament
inadequat...)
QUÈ CAL PORTAR
Els nens de P3 faran la migdiada al gimnàs. Cal que portin:
-

Una manteta prima ficada en una bossa de roba marcat tot amb el nom i el curs.

Una muda de recanvi adequada al temps en una altra bossa marcada també amb el

OBJECTIUS EDUCATIUS:
Aquest curs els haurem d’adaptar a la situació actual.
A nivell general els nostres objectius educatius són:











Cobrir les necessitats nutricionals dels nens/es.
Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
Introduir a la dieta tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
Afavorir l’aprenentatge de bons hàbits a la taula.
Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les
actituds que afavoreixen l’autonomia del nen/a.
Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el
procés educatiu i en el quotidià del migdia.
Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència.
Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina socialitzadora.
Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular.
Conscienciar als nens de la importància del reciclatge.

MENÚS
 La confecció i control dels menús els realitzarà l’empresa concessionària d’acord amb
els criteris nutricionals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, les
recomanacions dels organismes oficials de Salut Pública Municipal i el vist i plau de la
Comissió de Menjador de l’Escola.
 Els menús constaran d’un primer plat, segon plat, postre i pa.
 Els menús estaran exposats a la cartellera del centre i als alumnes fixes i esporàdics
se’ls facilitarà un full amb el menú mensual. També els podreu consultar per Internet a
la web de Gumen.
DIETES
Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens/es que tinguin una
indisposició puntual. Cal donar l’avís a la cuina abans de les 10 del matí al telf: 937178335.
També n’hi ha menús adaptats a l’abast de les famílies que per motius d’al·lèrgies o
intoleràncies a determinats aliments ho necessitin. Per aquests casos CAL PORTAR AL
MENJADOR UN CERTIFICAT DEL METGE QUE AIXÍ HO ACREDITI.
MEDICAMENTS
Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als nens/es.
En cas de necessitar una medicació; cal portar una autorització dels pares (segons la normativa
del centre) mitjançant un document que us donaran a secretaria i que cal omplir-lo; i la
recepta del metge que indiqui clarament la dosi i la manera de subministrar-la.

ACTIVITATS
A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats
de pati. La participació es voluntària tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa
d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la
socialització i el companyerisme entre els alumnes. Conjuntament amb l’escola es celebren les
festes i les tradicions catalanes. Aquest curs escolar, però, haurem d’adaptar aquestes
activitats a les mesures de protecció anteriorment esmentades.
ABSÈNCIES
Per indisposicions esporàdiques caldrà notificar-ho al telèfon 689855020 abans de les 10:00h.
Si cal venir a recollir a un infant de P3, P4 o P5 cal portar el carnet del nen/a.
PROTOCOL D’ACCIDENTS O INCIDENTS
En cas de petits accidents el monitoratge resoldrà la situació utilitzant els protocols acordats
per l’escola.
Si es produeix un accidents més greus es donarà avís a la família i es prendrà la decisió
conjunta.
En cas de no localitzar a la família, el protocol a seguir és avisar una ambulància i si el facultatiu
ho considera oportú, s’acompanyarà a l’alumne/a al centre mèdic més adient.
En tot moment es mantindrà informada a l’escola.
Els incidents, vòmits, manca de gana, faltes de comportament es comunicaran a les famílies
mitjançant el full de comunicació d’incidents.

Moltes gràcies per la vostra confiança
Atentament,

