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Menjar bé i aprendre a viure millor

EL SERVEI DE MENJADOR

Menjar bé i aprendre a viure millor va més enllà de ser un Projecte. És també una nova

filosofia, un nou concepte de treball educatiu basat en tres grans accions que

defineixen la nostra activitat

MENJAR

APRENDRE

VIURE

Us oferim un menjar bo, 

saludable I segur que contribuirà 

al benestar de nostre alumnat.

Ens comprometem a assentar les bases d’un estil de 

vida saludable a través de la transmissió d’hàbits, 

valors socials I activitats lúdiques que  desenvolupen 

els nostres equips educatius

Treballem amb principis que ajuden 

a construir un món segur, 

sostenible i un futur saludable per 

a tots i totes
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Organització del Servei

El servei escolar de menjador és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització i inclou, a més de l’àpat, 

l’atenció directa a l’alumnat durant el temps del migdia, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les 

de la tarda i/o en ocasió de jornada intensiva, fins les 15:00h.

Aquest espai educatiu es regeix per un Pla de funcionament i s'elabora marcat per les pautes del nostre projecte 

eductiu.

Confecció dels menús

La confecció i redacció de menús de cada mes els  realitza l’empresa, seguint les recomanacions de la Generalitat de 

Catalunya

Preu del Servei

El preu del menú diari serà de 6,20€ pels alumnes fixes del menjador.

Per als alumnes esporàdics d’aquest servei el preu és de 6,79€.

Per als alumnes de piscina el preu és de 6,48€.

Equip de menjador

Tant el personal de cuina com el personal de monitors està contractat per l’empresa Eurest, sent tots un mateix equip 

responsable del bon funcionament del migdia.
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NOM CATEGORIA HORARI

DIEGO MARTÍN JIMÉNEZ CAP DE CUINA De 7:00 A 15:00  hores

MERCÈ ESCARRE
MARA JOSE CARMONA 

AYUDANT DE CUINA
AYUDANT DE CUINA

De 9:00 a 16:00 hores
De 9:00 a 16:00 hores

LOLI NIETO AUXILIAR De 12:30 a 17:30 hores

EQUIP DE CUINA DEL CENTRE
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NOM CURS HORARI

Margarita Ferro

Derek Cendyval

Vanessa  Redondo

Almudena Cermeño

Tess Viar

P-3 De 12:30 a 15:00 hores

Pilar Hernandez

Marisol Sánchez

Itziar Silva

P-4 De 12:30 a 15:00 hores

Gracia Díaz

Roser Robles

Anna Sauch
P-5 De 12:30 a 15:00 hores

COORDINADOR/A :Teresa Basildo Morena

EQUIP DE MONITORS-ES DEL CENTRE : EDUCACIÓ INFANTIL 
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NOM CURS HORARI

Marta  Ramón

Gloria Barrio

Joan Marc

Ignasi Elgström

Monitor piscina(divendres)

1er
De 12:30 a 15:00 hores

Eva Fernández 

Xènia Morgado

Beatriz Llopis

2n
De 12:30 a 15:00 hores

Joan  Ripoll

Encarna Piqueras 

Magdalena Lopez 

Ricard Manzano

Alba Arena

Ovidi Leal       

Matilde Morato  

Laura  Rodergas

3er

4t 

5è 

6è 

De 12:30 a 15:00 hores

De 12:30 a 15:00 hores

COORDINADOR/A :Teresa Basildo Morena

EQUIP DE MONITORS-ES DEL CENTRE : EDUCACIÓ PRIMARIA
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▪2.2 Objectius Específics EDUCACIÓ INFANTIL

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les dents després de dinar.

Entendre la necessitat vital de menjar tot tipus d’aliments.

Conèixer els aliments que es mengen a cada àpat i descobrir el gust, el 

color, la textura…

Habituar-se a fer servir els coberts de manera correcta i de forma autònoma.

Iniciar-se en l’ús del ganivet a partir del 2n trimestre ( alumnat de P5).

Afavorir el descans dels alumnes de P3.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps 

de pati.

Potenciar els jocs d’activitat física.

Iniciar els nens i les nenes  en  la pràctica d’esports a través del 

coneixement de les normes, del material que s’utilitza...

Foment de 

valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador en fila i de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Mantenir un to de veu moderat al menjador.

Respectar els altres.

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 
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▪2.3 Objectius Específics CICLE INICIAL

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les dents després de dinar.

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar i /o tastar tota la 

varietat d’aliments.

Habituar-se a fer servir els coberts i conèixer la seva utilitat.

Habituar-se a l’ús del ganivet i tallar els aliments de poca dificultat.

Procurar ser polit i tenir cura de tots els estris que utilitzem: got, coberts, tovalló...

Fomentar l’autonomia dels nens i nenes i motivar-los perquè dinin sense ajut.

Respectar l’ordre dels plats: 1r ,2n i postres.

Controlar les necessitats fisiològiques durant l’estona del menjador.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps de 

pati.

Potenciar els jocs d’activitat física

Iniciar els nens i les  nenes en la pràctica d’esports a través del 

coneixement de les normes, del material que s’utilitza...

Transmetre a l’alumnat  la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Vetllar per la seguretat i el control de perills de l’alumnat al pati.

Foment 

de valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador en fila i de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant tota l’estona del menjador. Mantenir un to de veu moderat 

al menjador.

Respectar els companys/es

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, esperar 

el torn...
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▪2.4 Objectius Específics CICLE MITJÀ

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les dents després de dinar.

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar tota la varietat 

d’aliments i tenir presents les quantitats mínimes per menjar.

Utilitzar els coberts correctament. 

Habituar-se a l’ús del ganivet i tallar els aliments amb correcció.

Iniciar-se i aprendre  a pelar les fruites.

Procurar ser polit i tenir cura de tots els estris que utilitzem: got, coberts, tovalló...

Respectar l’ordre dels plats: 1r, 2n i postres.

Fomentar l’autonomia dels nens, donar responsabilitats : servir-se l’aigua, recollir els 

coberts...

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del 

temps de pati.

Potenciar els jocs d’activitat física. Iniciar els nens i les nenes en la 

pràctica d’esports a través del coneixement de les normes, del 

material que s’utilitza...

Transmetre als nens la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Afavorir situacions d’autoestima amb els nens com a foment de salut 

mental. 

Vetllar per la seguretat i el control de perills dels alumnes al pati.

Foment de 

valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:Entrar i sortir del menjador en fila i de 

forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant tota l’estona del menjador.Mantenir un to de veu moderat al 

menjador.

Respectar els companys. Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, 

esperar el torn...
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MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de vida 
Saludable

Reforçar l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Reforçar l’hàbit higiènic de rentar-se les dents després de dinar.

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar tota la varietat 

d’aliments i tenir presents les quantitats mínimes per alimentar-se.

Utilitzar els coberts correctament. 

Respectar l’ordre dels plats: 1r, 2n i postres.

Pelar les fruites sense ajut del monitor.

Que augmentin la cultura gastronòmica en relació a les formes de cuinar, l’origen i l’època 

de l’any propis de cada aliment.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps de 

pati.

Potenciar els jocs d’activitat física  Iniciar els nens i nenes a la pràctica 

d’esports a través del coneixement de les normes, del material que 

s’utilitza...

Transmetre als nens la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Afavorir situacions d’autoestima amb els nens com a foment de salut 

mental. 

Vetllar per la seguretat i el control de perills dels alumnes al pati.

Foment de 

valors

socials

Fomentar l’autonomia dels nens, donar responsabilitats : servir-se l’aigua, col·laborar en les 

tasques col·lectives del menjador...

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador  de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant l’estona del menjador.

Mantenir un to de veu moderat al menjador.

Respectar els companys i els monitors

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, esperar 

el torn...

Fer entendre als alumnes la importància de  ser tolerants entre ells i evitar 

les discussions, les marginacions, valorar el diàleg com a element de 

solució de conflictes, manifestant respecte pels companys.
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▪2.5 Objectius Específics CICLE SUPERIOR



Metodologia de treball
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▪1 Metodologia de Treball

És important tenir una metodologia prou concreta i clara per tal de garantir el bon funcionament del servei.
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• L’horari de servei de menjador és de 12:30 a 15:00 hores

• El nombre aproximat d’alumnes del servei de menjador és de 400

• L’equip esta format per 25 monitores i 1 coordinador .

• La capacitat del menjador és de 200 llocs hàbils.

• El servei està organitzat en 4 torns.



▪3 Metodologia de Treball
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ORGANITZACIÓ DIÀRIA DE  MENJADOR I PATI

- 1º torn de 12:40h a 13:30h dinen els alumnes de cicle infantil 

- 2º torn de 13:00 a 13:50h 1er de primària

- 3º torn de 13:30h a 14:30h dinen els alumnes de 2n i 3er  

- 4º torn de 14:00h a 14:50h  dinen els alumnes de 4t, 5è i 6è



▪3 Metodologia de Treball
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Espais que es disposen;

• JARDI PATI PETIT
• SALA DE DORMIR (P-3) GIMNAS
• SALA DE MIRALLS
• AULA DE MÚSICA
• CLASSES
• PATI GRAN

Materials disponibles:

• MATERIAL PER FER MANUALTATS (FUNGIBLE)
• PILOTES BASQUET
• PILOTES FUTBOL
• RAQUETAS DE TENIS(PLASTIC)
• ZANCOS
• PUZZLE GIGANTS
• JUGUINES PER ACTIVITAS AMB SORRA
• CONTES
• CORDES PER SALTAR
* JOCS TRADICIONALS ( PARXIS, ESCACS



Pla de funcionament diari

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

12:30h a 12:40h

• Recollir els nens a les aules, passar llista

• Rentar mans, anar al lavabo

• Desplaçament fins el menjador

12:40h a 13:30h DINAR

13:30h a 13:45h ESBARJO (P-4 i P-5)

13:45h a 14:00h Treball d’hàbits d’higiene: Higiene bucal (P-4i P-5) i preparar-se per l’activitat

14:00h – 14:45h ACTIVITAT (45 minuts)/ P-3 MIGDIADA 

14:45h - 15:00h Treball d’hàbits d’higiene: rentar mans, anar al lavabo

DISTRIBUCIÓ - HORARIS 1º TORN (Educació Infantil)



Pla de funcionament diari

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

12:30h a 12:45h Passar llista i desplaçament cap a la zona d’activitat

12:45 h a 13:00h
Treball d’hàbits: Rentar mans

13:00 h a 13:45 h DINAR

13:45 h a 14:00h Treball d’hàbits: Higiene buco dental- rentar mans

14:00h – 14:45h Preparació del material i realització activitats (aprox 45 min)

14:45h - 15:00h
• Recollir el material del pati. 

• Treball d’hàbits: anar al lavabo i renta mans

• Filera  per anar a l’aula i tècniques de relaxació.

DISTRIBUCIÓ – HORARIS 2º TORN ( 1er i 2n)



Pla de funcionament diari

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

12:30h a 12:45h • Passar llista i desplaçament cap a la zona d’activitat

• Preparar el material

12:45 h a 13:00h
Treball d’hàbits: rentar mans 

13:00 h a 13:45 h DINAR

13:45 h a 14:00h Treball d’hàbits: higiene buco-dental i rentar mans

14:00h – 14:45h Activitats (aprox 45 min)

14:45h - 15:00h
• Recollir el material del pati. 

• Treball d’hàbits: anar al lavabo a renta mans

• Filera  per anar a l'aula i tècniques de relaxació.

DISTRIBUCIÓ - HORARIS 3º TORN ( 2n i  3er)
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

12:30h a 12:45h
• Passar llista i desplaçament cap a la zona d’activitat

• Preparar el material

12:45 h a 13:00h ESBARJO

13:00 h a 13:45 h Activitats (Aprox 45 Minuts)

13:45 A 14:00h Treball d’hàbits: rentar mans

14:00 a 14:45 DINAR

14:45h - 15:00h           
• Filera per anar a classe

• Treball d’hàbits: buco-dental i rentar mans

DISTRIBUCIÓ - HORARIS  4º TORN ( 4t-5è-6è)



▪3 Metodologia de Treball

El supervisor :Joaquina Aguila Canales

És el representant Scolarest davant l’escola, les famílies i l’equip del centre educatiu.

El coordinadora de projecte educatiu. Vanesa Farrès Manjon

És l’encarregada de donar suport en el seguiment del servei de menjador en qua a aspectes educatius, És qui lidera i

dona eines a l’equip de monitors del centre per dur a terme el projecte educatiu i el pla d’animació.

El coordinador del grup Teresa Basildo Morena

Scolarest considera importantíssima la figura del coordinador del grup de monitors. És la persona que lidera l’equip,

marca les pautes a seguir i supervisa la implantació del projecte educatiu de menjador . És la via de comunicació amb

les famílies usuàries del servei, amb la direcció de l’escola i amb scolarest.

El monitor referent.

És important que el grup de nens sigui liderats durant tot el curs per la mateixa persona. És considerat com a monitor

referent. Scolarest proposa aquesta metodologia de treball per tal de conèixer cada un dels nens, actituds, debilitats,

intoleràncies ....
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▪3 Metodologia de Treball

EL COORDINADOR DE GRUP Teresa Basildo Morena

És la persona responsable d’assegurar el bon funcionament de l’equip de monitors  i  del servei educatiu del centre que coordina.

•És responsable de la consecució dels objectius marcats al projecte i  adaptar-los a la metodologia educativa del centre escolar.

•Passa llista cada dia per assegurar l’assistència dels alumnes usuaris de menjador.

•Fa el seguiment de les funcions de l’equip de monitors-es .

•Dona suport i recolza al seu equip aportant  propostes de millora contínues.

•Gestiona i controla els recursos i  satisfà en la mesura de les seves possibilitats les demandes de l’equip de monitors que coordina.

•Motiva i manté informat al personal de les decisions preses que afecten el funcionament i seguiment del servei.

•Assisteix a les reunions de coordinació que es requereixen.

•Manté comunicació directa amb la supervisora i amb el personal de l’escola.

•És el representant de l’equip de monitors davant de les famílies i davant de la direcció del centre.
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▪3 Metodologia de Treball

ELS MONITORS-ES

Són les persones que intervenen directament i diàriament  en el procés educatiu dels nens i nenes . 

Tenen la responsabilitat màxima de materialitzar el projecte educatiu. 

Els monitors han de:

• Conèixer i desenvolupar el projecte educatiu de menjador escolar i actuar sempre en funció dels objectius educatius

• Conèixer i treballar d’acord amb les normes i la línia educativa de l’escola.

• Estar actius, dinamitzant i vetllant en tot  moment per la seguretat dels nens i   nenes. 

• Motivar i engrescar els nens i nenes. Tenir recursos en funció de l’edat dels participants.

• Mantenir una actitud receptiva i positiva envers els altres.

• Actuar amb respecte i il·lusió.

• Treballar en equip, assistint i participant dels diferents moments de preparació, realització i valoració.

• Controlar l’assistència del grup que és responsable si s’escau.

• Conèixer el pla d’evacuació de l’escola
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▪4 Metodologia de Treball
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Es proposa marcar una pauta i estructurar els espais de pati per a una millor organització dels alumnes i evitar així les 

acumulacions d’alumnes en un espai determinat.

Per tal d’evitar conflictes es programaran diferents activitats lúdiques que poden estar relacionades amb el centre 

d’interès o bé amb les festes tradicionals que ja es treballen a l’escola.

La programació definida s’entregarà a l’escola  cada trimestre i formarà part del Pla de Funcionament anual com 

annex.

Moltes de les activitats que es proposen són d’exterior , amb l’objectiu de fomentar el joc tradicional i la pràctica de 

l’activitat física.

3



Una Filosofia que alimenta 

VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFICBenvolguts equips,
Teniu a les mans la programació del curs escolar per desenvolupar les activitats relacionades amb el projecte ENJOY.
Cal ser rigorós en el seguiment de les programacions per poder aconseguir els objectius educatius de la nostra proposta.
Com ho farem???

• Pauta de 2 dies a la setmana d’activitat dirigida vinculada necessàriament als nostres microprojectes:
• Pauta de 1 dia a la setmana d'activitat dirigida vinculada  necessàriament al projecte 
• Pauta de 2 dies a la setmana  respectant la necessitat del joc lliure a les estones de pati i les activitats proposades pels propis 

alumnes.
Les programacions són mensuals de manera que cada mes haurem de garantir que a cada curs/grup es duen a terme:

2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb

Podeu trobar recursos amb el material de suport d’activitats que us hem facilitat.

A tenir en compte:
• Les activitats no han de ser necessàriament de llarga durada però si vinculades al microprojecte.
• El tipus d’activitats queden obertes a les possibilitats del grup ( cançó, joc, endevinalles, ball, taller, ginkana…)
• Es poden repetir les activitats programades dins del mateix mes.
• Podeu organitzar diferents sessions per una mateixa activitat si ho veieu convenient.
• Cal que ompliu el full adjunt amb el nom de l’activitat que realitzareu.
• Cal fer un recull de fotos ( coordinadors) per afegir de manera mensual.
• Feu una previsió del material necessari.

4 activitats relacionades amb



Una Filosofia que alimenta 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

1ª I 2º SETMANA DEL MES

JOCS
LLIURE

FOMENT JOC 
TRADICIONAL

JOC LLIURE AL PATI

3º I 4T SETMANA DEL MES

JOCS
LLIURE

FOMENT JOC 
TRADICIONAL

JOC LLIURE AL PATI



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

1r. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

13:45h –
14:45h

JOCS 
ESPORTIUS

JOCS DIRIGITS

MÚSICA
MANUALITATS

JOCS DE 
PSICOMOTRICITAT

14:45h - 15:00h
- Recollir el material del pati. 
- Filera  per anar a l’aula i tècniques de relaxació.

1er i 2n setmana

3era i 4rt setmana

1er i 2n setmana

3era i 4rt setmana



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

1r. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

13:45h – 14:45h

MANUALITATS

JOCS 
TRADICIONALS

PICINA

JOC LLIURE

14:45h - 15:00h
- Recollir el material del pati. 
- Filera  per anar a l’aula i tècniques de relaxació.



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

2n. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

14:00h – 14:45h

JOCS 
TRADICIONALS

TALLER 
MÚSICAL

JOC LLIURE

CORAL

14:45h - 15:00h
- Recollir el material del pati. 
- Treball d’hàbits d’higiene: rentar mans, anar al lavabo.

3era i 4rt setmana



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

3r. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

14:15h –
14:45h

ESTUDI
JOCS 

TRADICIONALS

JOC LLIURE

CORAL

14:45h -
15:00h

- Recollir el material del pati. Filera  per anar a la classe.
- Tècniques de relaxació a l’aula.



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

4t. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

14:15h –
14:45h

ESTUDI

JOCS 
ESPORTIUS
( BÁSQUET)

LLOC LLIURE

CORAL

14:45h -
15:00h

- Recollir el material del pati. Filera  per anar a la classe.
- Tècniques de relaxació a l’aula.



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

5è. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

14:15h – 14:45h

ESTUDI
TEATRE

JOCS ESPORTIUS
(FUTBOL)

JOC LLIURE

CORAL

14:45h - 15:00h
- Recollir el material del pati. Filera  per anar a la classe.
- Tècniques de relaxació a l’aula.



Una Filosofia que alimenta 

PROPOSTA SETMANAL

6è. de Primària

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

14:15h – 14:45h

ESTUDI
JOCS 

COOPERATIUS

JOC LLIURE

CORAL

14:45h - 15:00h
- Recollir el material del pati. Filera  per anar a la classe.
- Tècniques de relaxació a l’aula.



Comunicació

Menjar bé i aprendre a viure millor



▪5 Comunicació

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

L’hora dels àpats és un espai que preocupa  les famílies i per aquest motiu es creu necessari mantenir-les 

informades  quant al funcionament,  l’acceptació  dels aliments, adquisició d’hàbits higiènics, comportament i 

conductes...

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES

Durant el mes novembre, una vegada engegat el servei ,s’ofereix a les famílies una reunió informativa del 

menjador.  Es projecta de manera visual el funcionament del dia i es fa la presentació de l’equip de monitors. És un 

espai on els pares poden resoldre dubtes sobre el servei tant de la part alimentària com de la part educativa.

BENVINGUDA A LES FAMÍLIES.

A l’inici de cada curs escolar es fa entrega a les famílies de tota la informació relacionada amb el servei de 

menjador i lleure. S’informa dels objectius educatius, metodologies de treball,  normatives, preus, forma de 

pagament, telèfons d’atenció a les famílies...

Pla de Funcionament de menjador

Menjar bé i aprendre a viure millor
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▪5 Comunicació

Pla de Funcionament de menjador

Menjar bé i aprendre a viure millor
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INFORMES.

Scolarest disposa d’ informes diaris per a P3 mitjançant l’agenda i un informe trimestral, un full d’incidència diària 

en el cas que passi qualsevol cosa fora de l’habitual : una caiguda, un vòmit, malestar...

FULLS DE MENÚS

Cada mes es fa arribar a les famílies el pla de menú que menjaran els nens-es.

Es penja el menú a la pàgina web de l’escola on les famílies poden consultar-ho.

Per a altres informacions relacionades amb l’empresa, posem a  disposició de les famílies la nostra pàgina web, el 

telèfon de l’empresa i el de la coordinadora de menjador

Telèfon SECRETARIA MENJADOR 93 330 95 90 I EL 627 42 11 69

Email: Teresa.Basildo@eurest.es



▪5 Comunicació

COMUNICACIÓ  - AMB L’ESCOLA 

La comunicació amb l’escola és diària. 

La funció del coordinador és important per garantir la comunicació amb l’escola. El coordinador-a és el 

representant de l’equip de monitors davant de tot el personal de l’escola i és el responsable de comunicar 

qualsevol incidència o situació fora de l’habitual.

El coordinador de centre ha d’informar  la direcció del centre i el tutor del grup sempre que hi ha algun canvi de 

monitor i fer les presentacions corresponents  així com de tots els incidents o accidents greus ocorreguts al 

migdia.

Pla de Funcionament de menjador
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Seguiment del servei
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▪6 Seguiment del servei

Per avaluar la consecució dels objectius proposats és molt important marcar unes pautes de seguiment en les 

quals estiguin totes les parts implicades en el servei.

El seguiment es fa en diversos nivells.

SEGUIMENT DE L’EQUIP DE MENJADOR/ REUNIONS DE COORDINACIÓ.

Acordem , com a mínim, 4 reunions al curs : una prèvia al inici i les altres tres coincidint amb el final dels 

trimestres.

En aquestes reunions hi ha la presència de la CCORDINADORA SCOLAREST i tenen l’objectiu d’avaluar el 

funcionament intern del trimestre, i proposar aspectes de millora.  

Pla de Funcionament de menjador
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GESTIÓ AL.LÈRGIES



▪6 Gestió d’al.al·lèrgies

Pla de Funcionament de menjador
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Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat sempre i quan 
es porti un certificat del metge que així ho acrediti. 
Caldrà lliurar el certificat cada inici de curs escolar.

TIPOS D’ AL·LÈRGIES
• A la lactosa
• A las lleguns
*    Al peix
• Musulmana
• Sense porc
• Sense ou
• Sense fruits secs
• Sense gluten
• Fructosa
• Sense porc
• A l ‘ou



ACCIDENTS I MALALTIES



▪6. Accidents i Malalties

• Cap monitor subministrarà medicació als alumnes

• En cas d’accident greu o emergència  s’atendrà l’alumne de la forma que requereix segons cada cas i es trucarà al 

112. un cop estiguin els serveis d’emergència en camí és localitzarà als pares o familiars del nen/a. La 

coordinadora acompanyarà a l’infant a l’hospital fins que arribin els familiars.  

• En cas d’un alumne amb febre, el coordinador localitzarà als pares o familiars perquè recullin al nen del centre 

escolar .

• En tots els casos ,el coordinador farà un informe escrit explicant que ha passat, data i hora, nom dels implicats i 

resolució. Aquest informe serà facilitat a l’empresa i a la direcció del centre.

Pla de Funcionament de menjador
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NORMES DE
CONVIVÈNCIA



• NORMES/ RÈGIM DISCIPLINARI (  Projecte de convivència de la escola pràctiques)

Les mesures correctores han de tenir coherència en la falta comesa. Son considerades con eines reguladores de la 

normativa i la convivència en el espai del migdia. Aquestes mesures han de ser proporcionades a la conducta i ha 

de tenir en compte el nivell escolar en què es troba. Han de contribuir en la mesura que sigui possible al 

manteniment del procés educatiu.

*    RESOLUCIÓ DE CONFLICTES /  En tot moment  són  mediador dels incidents que es puguin produir.

• GESTIO DE INCIDENCIES/ El fill conductor sempre serà el diàleg entre els alumnes implicats . Per poder arribar a 

nun bon entendriment han de ser consegüents amb l’acció comesa

Pla de Funcionament de menjador
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ANNEXES



TORNS MENJADOR ESCOLA PRÀCTIQUES

TORNS MENJADOR

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Grups Grups Grups Grups Grups

1er torn de menjador

12:30 a 13:30 hores P-3 P-3 P-3 P-3 P-3

P-4 P-4 P-4 P-4 P-4

P-5 P-5 P-5 P-5 P-5

2n  torn de menjador

13:00 a 13:45 hores 1er 1er 1er 1er 1er. No piscina

3er música 2nA 5èA 4t b CORAL -2n i 3er

CORAL-4t-5è-6è

3er  torn de menjador 1er-(música)

13:30 a 14:15 2n 2nB 2n 2n 2n- no coral

3er 3er 3er 3er 3er no coral

4t  torn de menjador

14:0014:00  a 15:00 4t 4t 4t 4tB 4t

5è 5è 5èB 5èA 5è

6è 6è 6è 6è 6è

1er -Piscina


