TEMPS DE MIGDIA IES MARIA ESPINALT
INSCRIPCIONS SERVEI DE MENJADOR CURS 2021-2022
El 13 de setembre s’inicia el nou curs 2021-22 i dijous 16 el servei de menjador.
Us informem que del 6 al 14 de setembre ja podeu fer la inscripció al servei de menjador.
La inscripció s’ha de fer des de l’app de Fundesplai tant per usuaris diaris com esporàdics.
Podeu baixar-vos-la des del Play Store (Android) o bé des de l’App Store (iOS).
Si els vostres fills i filles ja havien participat a activitats de Fundesplai l’any passat, haureu rebut
un correu personalitzat amb aquesta mateixa informació així com un enllaç per recordar la vostra
contrasenya si és que ho necessiteu.
Per aquells que és la primera vegada trobareu informació i ajuda a l’enllaç següent:
https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
És imprescindible informar correctament de totes les dades sanitàries dels vostres fills (al·lèrgies,
intoleràncies, etc.). En el cas de necessitar un menú específic cal un certificat mèdic.
En el cas d’usuaris esporàdics cal avisar a més a la coordinadora del menjador via app o
whatsapp.
Per a qualsevol incidència, dubte o consulta amb la inscripció poseu-vos en contacte amb la
coordinadora de menjador de Fundesplai del Maria Espinalt:
Núria Santos
Telèfon de contacte: 617 854 720

NOU SERVEI D’ACOLLIDA MIGDIA
Des de la Comissió volem posar en marxa a partir del mes d’octubre un Servei d’Acollida Migdia
que permeti a l’alumnat dinar de carmanyola. Aquest servei també serà gestionat per Fundesplai
i tindrà el cost (encara per definir) del monitoratge corresponent, que calculem que serà
aproximadament la meitat del preu que actualment costa el servei de menjador.
A finals de setembre informarem de la inscripció, preus exactes i normativa de funcionament
d’aquest nou servei i es podrà modificar la inscripció del servei de menjador que hagueu fet al
setembre, si ho voleu fer.
Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb la Comissió, per tal de fer una previsió del
monitoratge i de la posada en marxa: menjador@afamariaespinalt.cat (Agathe, Albert i Gemma).

Barcelona, setembre de 2021

