
    

  

 

SERVEIS DE L’ABELLETA 
 
 
 

HORARI: 
 Matí: de 9 a 12,30 hores. 
 Vesprada: de 15 a 17 hores. 

 
 

 Hi ha un marge d'entrada al matí i un altre a la vesprada de 30 
minuts (a les 9'30 hores i 15'30 hores en punt s'acaba el temps 
d'entrada). 

 
 També es pot fer una eixida o una entrada per visita al pediatra 
o qualsevol altra circumstància d'11'00 a 11:30 hores, que s'ha 
de comunicar al centre amb anterioritat. 

 
 L'alumnat matriculat al servei de menjador, de no existir alguna 
causa extraordinària, realitza un horari continuat de 9 a 17 
hores. 

 
 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

És fonamental per al 
bon funcionament 
de l'Escola Infantil 
ser puntuals i 
rigorosos en els 
horaris, pel que 
preguem màxima 
puntualitat. 
 



    

  

 

SERVEI D’ESCOLA MATINERA 

Conscients dels desajustos provocats per la no coincidència dels 

horaris escolars amb els horaris laborals, l'Escola Infantil ofereix, per 

a totes les famílies matriculades, un servei especial d'atenció a 

l'alumnat, que comença a les 8 hores, abans de l'horari lectiu, i que 

s'allarga fins a les 9 hores, moment en el que l'Escola Infantil 

comença el seu horari i funcionament habitual. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'objectiu és atendre 

totes les famílies que 

ho necessiten amb 

eficàcia, qualitat i 

garantia. 

Per això, aquest 

servei, pot utilitzar-se 

de manera regular 

(matrícula mensual) o 

esporàdicament (díes 

solts). 

 



    

  

 
 
 

SERVEI DE MENJADOR “LA CUINA DE L’ABELLETA” 

                                                                                                                                                 

                                                              

Els menús del servei de menjador estan elaborats pel dietista 

professional i contrastats amb el servei de pediatria del municipi. 

Disposem de dos modalitats de menús adaptats al moment evolutiu 

de cada xiquet i de cada xiqueta. D’aquesta manera, els més majors 

tenen un menú determinat i els més menuts un altre, adaptat també a 

les seues característiques i necessitats. 

Els menús aprofiten els aliments de temporada, per això tenim 

diferents menús per als diferents moments del curs: 

 Menú de setembre. 

 Menú de tardor – hivern. 

 Menú de primavera – estiu. 

 

Per a les famílies que esporàdicament ho necessiten hi ha bons de 

menjador de 10 i 5 dies, així com de dia solt. Els xiquets i les 

xiquetes que es queden esporàdicament a dinar (amb bo o dies solts) 

hauran d'avisar-ho, si és possible, amb 1 ó 2 dies d'antelació. Si és 

un cas urgent, s'ha de comunicar a direcció pel matí. 

L'alumnat de menjador té 

un horari continuat de 9 a 

18 hores. Inclou el menjar i 

el berenar diari i el servei 

d'atenció del xiquet o la 

xiqueta de 12 a 15 hores. 

 

 


