
 

 
 
 

Benvolgudes famílies, us volem presentar els aspectes més destacats del funcionament del 

Servei de menjador del curs 2021-2022. 

 

L’AMPA és la responsable del servei, i l’entitat Fundesplai és qui l’organitza i el gestiona. La 

Comissió de menjador, integrada per membres de l’AMPA, l’equip directiu i entitat gestora, 

és la que fa el seguiment del servei. 

La Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió 

educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi 

ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora. 

Us fem un breu resum dels trets generals del temps de migdia. Un cop comenci el curs 

podreu trobar, més desenvolupada, la proposta de lleure educatiu i alimentària a la pàgina 

de l’Escola Carles Buïgas de la web https://escoles.fundesplai.org/escola-carles-buigas/ . 

Enguany la proposta seguirà adaptant-se als protocols i  normatives marcats pel  Pla 

d’actuació per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del Departament 

d’Educació.  

Els eixos de la proposta del temps de migdia giren al voltant de conceptes com autonomia, 

participació, educació vivencial, lleure educatiu, sostenibilitat, diversitat, igualtat de 

gènere, inclusió. Creiem que el temps de migdia és un temps educatiu, no un espai 

assistencial, i treballem amb la voluntat de treballar transversalment amb l’horari lectiu, 

per donar coherència a l’acció educativa del centre educatiu durant tot el seu horari. 

En el lleure educatiu i l’educació alimentària, el nostre objectiu principal és el d’educar les 

actituds de respecte, tolerància, companyonia, solidaritat, participació, esperit crític, 

assertivitat i empatia. Aquest propòsit el volem desenvolupar mitjançant la convivència 

amb el col·lectiu en un espai d’interacció espontània i vivencial, i amb una metodologia 

participativa. En l’alimentació, mitjançant el foment de l’autonomia, volem donar 

protagonisme a l’infant en el seu àpat, entenent i confiant en les capacitats de l’infant, 

amb l’acompanyament de l’educador i transmetre la importància d’una bona alimentació 

variada i saludable, en èpoques en les que tenim unes dades d’infants amb sobrepès o 
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obesitat preocupants. 

Els infants, de moment, seguiran com el curs passat:  no podran servir-se els aliments, ja que 

no ho permet la normativa COVID, per tant, no es podrà desenvolupar el projecte 

d’autonomia de la mateixa manera que ho fèiem fins ara. Això no exclou que seguirem 

treballant l’autonomia i l’àpat com a fet social al menjador escolar. 

 

Apostem per una alimentació saludable, de proximitat, de temporada, de qualitat i de 

compromís amb el medi ambient. La nostra proposta de menús es caracteritza per 

elaborar al màxim el producte a la pròpia cuina de l’escola, la disminució de proteïna 

animal que consumim en excés, eliminació de precuinats, introducció de proteïna vegetal, 

increment de producte fresc i presència de productes ecològics. 

Prenem com a referent l’alimentació mediterrània, considerada una de les més saludables 

del món, amb la voluntat de mantenir els hàbits alimentaris tradicionals. Treballem amb 

proveïdors de proximitat, afavorint el comerç de la zona. 

 

 

Comencem un nou curs amb molta il·lusió! Tant l’equip de cuina com l’equip de monitores tenim 

moltes ganes de veure-us a tots/es!!



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓ AL 
SERVEI 

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa escolar. Anualment 
es renovarà la plaça automàticament, tret que ens indiqueu el contrari. 

Els nous usuaris/usuàries caldrà que formalitzin la inscripció abans de l’inici 
del curs escolar (13 de setembre). 

Només cal fer la inscripció on line i adjuntar tot el que sigui necessari, a 
https://centres.escoles.fundesplai.org/escola-carles-buigas/inscripcions/ 

 del 6 al 13  de setembre. 

Informació: 

Tel.   627  642  736  , en horari d’atenció. 
Email: carlesbuigas@fundesplai.org 

 
 

 
INFORMACIÓ 

 
Farem servir el correu electrònic per anar-vos informant dels aspectes 
destacats del temps de migdia. A la web del menjador de l’escola, a partir 
de l’inici de curs podreu trobar tota la informació referent al menjador 
(menús, funcionament, notícies...). També des d’aquesta podreu accedir a 
la vostra àrea privada, on podreu accedir als reportatges amb imatges i 
vídeos que es vagin fent de les activitats, consultar els vostres rebuts, etc. 

https://escoles.fundesplai.org/escola-carles-buigas/ 

 
PROJECTE 

Us hem fet una breu presentació del projecte. Al començar el curs podreu 
consultar a l’espai web del menjador o l’APP de Fundesplai,  el projecte del 
temps de migdia. 

 
ATENCIÓ A LES 
FAMÍLIES 

L’horari d’atenció a les famílies és de dilluns a divendres de 8:45h a 10h.  

En aquest mateix horari, també podreu contactar amb la coordinació per 
telèfon (627642736) o bé per correu electrònic: 
carlesbuigas@fundesplai.org. 

Per accedir a l’interior de l’escola , cal que demaneu cita prèvia. 

HORARI L’horari del menjador és de 12:30h a 15h. Durant la jornada intensiva 
aquest variarà, essent de 13h a 15:30h. 

MENÚ i 
ACTIVTATS A principi de cada mes ho podreu consultar al web i a l’APP, el mes de 

setembre us l’enviarem per mail . 

 

 
AL·LÈRGIES I 
MALALTIES 

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, 
digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que 
cal seguir. Els nens/es que tenen dietes cròniques han d’avisar amb una 
antelació de 24 hores/1 dia , els dies que no es quedin a dinar a l’escola (e- 
mail, telèfon...). En el cas de ser usuaris esporàdics, els dies que es quedin a 
dinar, han d’avisar amb una antelació de 24 hores/1dia . 

MENÚ DE 
RÈGIM PER UN 
DIA 
DETERMINAT 

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta 
(astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 
9:30h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius. 

 
SEGUIMENT 

Els nens/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol 
falta greu es comunicarà a les famílies i a la Comissió de menjador del 
centre. 

ASPECTES ECONÒMICS, FUNCIONALS I ADMINISTRATIUS 



 

 
 

COST DEL 
SERVEI 

 
El preu és de 6,33€/dia per usuaris fixes i 6,96€ per usuaris esporàdics 

 
USUARIS FIXOS 

 
Són aquelles/es que es queden 5 dies setmanals. 

 

USUARIS 
ESPORÀDICS 

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de 5 dies 
a la setmana . 

Enguany serà obligatori avisar mínim 24h abans d’un esporàdic, sinó no 
podem garantir que pugui quedar-se al menjador a dinar (per motiu 
d’organització generada pels protocols sobre gestió COVID). 

L’alumne/a usuari fixe amb una absència mensual del 25% o més, serà 
considerat alumne/a esporàdic/a. 

 
 

PAGAMENTS 

  Els rebuts corresponents als dies lectius de cada mes es cobraran      
  (preferentment per domiciliació bancària) a mes vençut, és a dir que es  
  giraran el dia 5 del mes següent. A excepció del mes de Juny que es girarà a  
  l’acabar el curs i abans del dia 30. 

 

 
DEVOLUCIONS 
PER ABSÈNCIA 

Es retornaran els 6.33€/dia quan l’absència sigui igual o superior a 2dies, i 
sempre que les absències es notifiquin des del 1r dia (per WhatsApp o per 
correu electrònic) a la secretaria del menjador abans de les 9:30h. 
Quan l’absència per malaltia sigui abans d’un dia festiu, es retornarà 3.50€ . 
En el cas de les sortides i colònies escolars que formin part del calendari 
escolar , es farà la devolució des del 1r dia d’absència. 

DEVOLUCIONS 
BANCÀRIES 

Qualsevol rebut que sigui retornat per causes no atribuïbles a 
l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la 
devolució bancària (3€). 

BAIXA O 
MODIFICACIONS 
DEL SERVEI 

Cal comunicar-la prèviament a l’inici del mes en què es vol fer efectiva la 
baixa. Disposeu fins el dia 20 del mes anterior per tramitar-la. 

 
 

 
DEUTES 

 Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del 
servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del 
termini indicat , pot suposar l’expulsió definitiva del servei amb el vist i 
plau de la comissió de menjador. 

 L’alumne/a que tingui un deute de menjador d’altres cursos no podrà 
fer ús del servei de menjador al setembre. 

 


