
 

 

Per contactar amb el menjador:  
 

coordinacio9graons@fundesplai.org 

 

687.080.783 
 

Atenció directe a les famílies de 9h a 10h, els 
dies lectius. 

ESCOLA 9 GRAONS 



 

 

Benvolgudes famílies, 
Comença un nou curs escolar, el curs 2018-2019, ple d’il·lusions, somriures i apre-
nentatges que ens estan esperant. 
 

A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació pràctica i 
necessària respecte el servei del menjador de la vostra escola. 
 

La gestió del menjador la porta a terme La Fundació Catalana de l’Esplai. La Funda-
ció Catalana de l’Esplai. Fundesplai, és una iniciativa sense afany de lucre creada 
amb la finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults i el desen-
volupament de la vida associativa com a espai de vertebració d’una societat demo-
cràtica  i presta, entre d’altres, serveis educatius en el món escolar. 
 

Dins de l’horari de menjador vetllem especialment pels dos espais que conviuen 
durant aquest temps: espai de menjar i espai de lleure. 
 

El rendiment escolar està directament relacionat amb els hàbits alimentaris dels 
nens/es, és per això, que planifiquem uns menús variats i adaptats a les necessi-
tats dels alumnes, basats en l’alimentació mediterrània i cuinats de manera sana. 
Durant l’estona de lleure els nens i nenes aprenen jocs, tècniques, cançons,... for-
mant-se en valors humans i generant actituds positives vers als altres. 
 

Per fer-ho possible comptem amb un equip de cuina i monitoratge format i amb 
ganes de fer realitat el projecte que tenim entre mans. 
 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment. 
 
 
 

Atentament, 
COORDINACIÓ DEL MENJADOR 9 GRAONS 

  

Cal emplenar la fitxa d’inscripció al menjador escolar on figuren totes les dades 
del nen/a i retornar-la a la coordinació del menjador abans de començar a fer ús 
del servei. En aquesta fitxa recollim les dades del nen/a i l’autorització per poder 
domiciliar el rebut. 
 

Informe diari: els nens/es de P3 portaran a casa diàriament, una llibreta  explicant 
com ha menjat i dormit el nen/a, a mes de qualsevol observació que creiem sigui 
oportuna pel vostre interès. 
Aquesta llibreta s’haurà de tornar a la bosseta del nen/a l’endemà.  
  
Informes trimestrals: pels nens/es de P-4, P-5 i d’educació primària  (informació 
sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, 
monitors...). 
 

Full d’incidència farem servir aquesta eina per possibles comunicacions i avisos 
sobre l’actitud, el comportament i l’estat físic del nen/a al menjador. En el cas de 
malaltia seguirem el mateix protocol que l’escola. 

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar entre-
vista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... podeu demanar entre-
vista a la coordinació de menjador, aquesta us proposarà dia i hora per poder par-
lar tranquil·lament. 



 

 

Preu menú diari fix: 6,20€ 
 

Preu tiquet esporàdic: 6,80€ 
 
En el cas de P3  existeix la possibilitat d’adquirir un llençolet. 
 

Tots els nens/es usuaris de menjador han d’omplir la fitxa d’inscripció correspo-
nent al servei. 
La Fundació Catalana de l’Esplai, girarà un rebut domiciliat mensual, al número de 
compte facilitat per la família, entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. El mes de 
setembre el rebut domiciliat es girarà entre el 25 i el 28 d’aquest mes. 
 

Les devolucions: si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva absèn-
cia a la coordinació de menjador (coordinacio9graons@fundesplai.org) abans de 
les 9.30h del dia en qüestió, s’abonarà l’import de 1,50€ a partir del segon dia justi-
ficat. 
 

Esporàdics: Les famílies dels infants esporàdics hauran d’avisar a la coordinació 
del menjador abans de les 9.30 del dia que en vulgui fer ús (via presencial, telefòni-
ca i/o e-mail) i es cobrarà per remesa bancaria. 

El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització 
d’aquests servei. 
Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del 
servei abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes per 
la devolució (que són de 3,01€ per rebut). 

IMPORTANT 

Els menús de La Fundació Catalana de l’Esplai estan planificats per un dietista i se-
gueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya. 
A finals de cada mes trobareu, a la pàgina web de l’escola, el menú. I s'enviarà per 
e-mail a totes les famílies. D’aquesta manera, les famílies podreu planificar els so-
pars i vetllar per la correcta alimentació dels vostres fills/es. 
Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de menjador 
portaran el pícnic del menjador. Qui no vulgui gaudir d’aquest pícnic caldrà que ho 
faci saber a la coordinació amb 2 dies d’antelació. 
En el cas de P3 es recomana l'ús del tovalló de roba, que tornarà diàriament per 
la neteja d’aquest. També es important que a l’escola es disposi de la bosseta 
amb mudes de recanvi per tal de poder fer us d’aquestes quan sigui necessari. 
(recordeu marca el nom i cognoms de l’infant en totes les peces de roba). 

 

  
 
 
 

Si un nen o nena presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presenta-
ció del certificat mèdic, el dietista farà un menú personalitzat. 
Els nens o nenes que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, do-
nant l’avís de 9 a 9:30h, a la coordinació del menjador, ja sigui presencial, e-mail 
(coordinacio9graons@fundesplai.org), o bé al telèfon 687.080.783 (la dieta tindrà 
una durada mínima de dos dies). També es faran menús especials per qüestions 
culturals o religioses, prèvia comunicació i demanda escrita per la família, a la coor-
dinació del menjador. 

 

  
  
 
 
 

L’equip de monitors/ores de menjador no podem subministrar cap tipus de medi-
cament als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informa-
ció sobre dosi, horari i autorització dels pares i mares.  



 

 

L’equip de cuina i l’equip educatiu que està a la vostra escola, realitza una tasca 
educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el creixement integral 
dels nens i nenes, educant valors i actituds que els faci créixer com a persones. 
 

EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU 

 Adquirir "cultura gastronòmica": identificar els diferents menjars i com estan 

cuinats. 

 Conèixer els aspectes culturals i socials de l'acte de menjar. 

 Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les preparacions. 

 Adquirir hàbits d'higiene personal i col·lectiva . 

 Adquirir hàbits de comportament social. 

 Adquirir hàbits d'ordre i neteja de l'entorn.  

 Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys/es, els 

educadors/es i el personal. 

 Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materials. 

 Desenvolupar l'autocontrol del propi estat físic i anímic, l'autonomia en  

            general. 

 Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obligacions 

del temps del migdia. 

 Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes. 

Abans i després de dinar, els nens i nenes que utilitzen el servei de menjador, dis-
posen d’un temps de lleure que els monitors/es ompliran de contingut educatiu. 
Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres activitats seran dinamit-
zades per l’equip. 
 

Conjuntament amb l’escola celebrarem les festes i les tradicions catalanes i locals 
fent activitats engrescadores i diferents. 
 

Els nens i nenes de P3, després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de 
poder rendir correctament durant les hores de la tarda.  

*Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no poden sortir 
de l’escola en horari de migdia  si no els recull un adult responsable. 
 

*En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinació prendrà la decisió més 
convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, pares...) 
  
*Cal avisar a la coordinació abans de les 9:30 les faltes d’assistència del 
menjador, i les dietes, via presencial, e-mail o per telèfon preferiblement.  
 

  
* LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS QUEDARÀ SUPEDITADA AL PAGAMENT 
MENSUAL ESTABLERT DEL MATEIX. 
  


