
 

Temps del migdia Servei de Menjador comarcal 

del Moianès curs 2020/21 

Escola Anton Busquets i Punset de Calders 

Escola La Popa de Castellcir 

Escola Els Ventets de Collsuspina 

Escola L’Esqueix de Monistrol de Calders 

Escola de L’Estany 

Escola Josep Orriols i Roca de Moià 

Escola de Sant Quirze Safaja 

Escola Sesmon d’Oló de Santa Maria d’Oló 

 

 

Llar d’Infants Garrofins de Moià 

Llar d’Infants El tren blau de Calders 

Llar d’Infants Els Quirzets  

Llar d’Infants El petit Camacurt 



El Consell Comarcal del Moianès i 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
us fem extensiu aquest fulletó 
informatiu per presentar el ser-
vei de menjador comarcal i que 

recull els aspectes més destacats del servei 
per aquest curs 2020/2021.   

Som conscients que será un curs amb molts 
reptes  però amb la implicació de tots i ca-
dascun dels membres de la comunitat edu-
cativa del Moianès aconseguirem oferir un 
servei educatiu en l’espai del migdia de qua-
litat.  

Hem continuat fent  trobades per comissions 
a cada centre i trobades amb la comisisó co-
marcal de menjador que s’ha treballat la de-
finició  del servei de menjador de la comarca 
en el marc de la Taula Moianès Territori Edu-
cador. Actualment tenim ja defint com será 
en serviei tenint en compte totes les mesu-
res de seguretat en relacions al COVID’19. 

Durant aquest nou curs que iniciem es conti-
nuaran fent aquestes sessions per fer el se-
guiment i per millorar el servei.  

 

El temps del lleure  

Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el ser-
vei de menjador, disposen d’un temps de lleure que els  
monitors/es ompliran de contingut educatiu. Les activi-
tats s’aniran adaptant i realitzant en la mesura del possi-
ble tenint en compte les noves condicions de seguretat..  

Apostem perquè la proposta d’activitats s’elabori amb els 
nens i nenes mitjançant assemblees grupals. 

El menjador, un espai  educatiu  
Valorem aquest espai de temps com a horari educatiu 
igual que qualsevol altre moment del dia, sempre res-
pectant la necessitat d’esbarjo dels alumnes i de trenca-
ment de les activitats lectives.  

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els 
hàbits referents al comportament dels alumnes dins el 
menjador, així com el respecte vers els companys/es, 
monitors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però 
no lectiu. Per dur a terme aquesta acció educativa esta-
blirem una organització adequada així com unes mesures 
de funcionament i comportament bàsiques pels alum-
nes.  

L’equip de cuina i monitors/es de l’escola, realitza una 
tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i 
equilibrada i el creixement integral dels nens/es, edu-
cant valors i actituds que els faci créixer com a perso-
nes.  

El temps de DINAR 

Els menús de Fundesplai estan planificats per un 
dietista i  segueixen les recomanacions que marca 
la Generalitat de Catalunya.  

Cada mes pengem a la web el full amb els menús. 
També hi trobareu suggeriments equilibrats per els 
sopars, tenint en compte el que han dinat. D’aques-
ta forma les famílies podreu planificar els sopars i 
vetllar per la correcta alimentació dels infants.  

Els dies que l’escola organitza una sortida de tot el 
dia, els usuaris de menjador també disposaran de 
pícnic.  

Atenció personalitzada  

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament 
del menjador, demanar entrevista de seguiment dels 
vostres fills, comentar incidències... podeu demanar 
entrevista a la coordinadora de menjador en horari 
d’atenció a les famílies. 
Si un infant presenta al·lèrgies o intoleràncies alimen-
tàries, prèvia presentació del certificat mèdic, el die-
tista farà un menú personalitzat.  

Els nens/es que, dies puntuals, tinguin indisposició, 
podran demanar dieta per aquell dia, donant l’avís de 
9:00 a 9.30h a la persona referent de l’escola.  

Relació amb les famílies  

Informació diària: L’Equip docent rep informació dià-
ria per part de l’equip educatiu de com ha anat el dia 
(si no ha menjat bé, etc...). Tanmateix, si hi ha res, 
s’informa a les famílies mitjançant una nota escrita o 
trucada telefònica. 

La informació diària dels nens/es de P3 no podrà ser 
en format llibreta i us anirem informant sobre quin 
serà el canal informatiu. 

Activitats programades per cada grup d’edat: podreu 
consultar totes les activitats que es realitzen al temps 
del migdia a la web del menjador, fotos, etc.... S’ela-
bora un projecte anual, junt amb els infants, que es 
presenta per trimestre a cada grup.  

 

Quotes i imports 
 
Quotes i imports del servei de menjador pel curs 2020-
2021:  
 Fixes (mínim 3 dies a la setmana): 6,33€/dia 
 Esporàdics: 6,96€/dia 
 

El rebut s’emetrà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 de 

cada mes. 

Per fer ús del menjador s’ha d’estar al corrent de 
pagament. Si no s’ha fet efectiu el pagament dins els 

15 primers dies del mes següent a partir del dia 16 el 
nen/a no podrà fer ús del menjador escolar.  

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

Per a més informació i formalitzar el procés d’inscrip-
ció del vostre fill/a, cal que accediu al web:  

escoles.fundesplai.org/consell-
comarcal-del-moianes/ 

Codi d’escola: 08022094  

El calendari d’inscripció estarà obert entre el 5 
i el 14 de setembre. 

És imprescindible donar-se d’alta a la web per 
poder fer ús del servei de forma fixe i/o  espo-
ràdica. En cas d’un esporàdic no regular, infor-
meu d’aquesta necessitat al camp d’observa-
cions. 

En omplir la inscripció, ÉS MOLT IMPORTANT 
d’informar i omplir totes les “dades sanitàri-
es” de l’infant. 

 

 

Per resoldre qualsevol dubte,  podeu trucar al telèfon 

93.474.74.84 o al 93.820.80.00 o bé enviar un 
correu a  ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat o a 

escolesmoianes@fundesplai.org o al telf. 673789752 

 

Si teniu dificultats per fer aquesta inscripció podeu ve-
nir al Consell Comarcal del Moianès, al c. Joies,11 de 
Moià o bé trucar al 93.830.80.00 i demanar que alguna 
tècnica del Consell es desplaci a la vostra escola per 
poder ajudar-vos a fer la inscripció.  


