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Benvolgudes famílies, 
 
 
Comença un nou curs escolar, el curs 2019-2020, ple d’il·lusions, somriures i 
aprenentatges que ens estan esperant. 
  
A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació 
pràctica i necessària respecte el servei del menjador de l’escola. 
  

Enguany, la gestió del menjador la durà a terme Fundesplai, entitat que es 

dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure. 
  
Dins de l’horari de menjador vetllarem 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 infants, és 
per això, que planifiquem uns menús variats i adaptats a les necessitats dels 
alumnes, basats en l’alimentació mediterrània i cuinats de manera sana. 
Durant l’estona de lleure els nens/es aprendran jocs, tècniques, cançons,... 
formant-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 vostre disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment. 
  
Atentament, 
  
AFA  ESCOLA CASABLANCA 

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR 
 
PREU DEL SERVEI DE MENJADOR 

  
Preu menú diari fix: 6.10 € 

Descompte del 3%  per germans 

Preu tiquet esporàdic: 6,65 € 

  
Tots els nens/es usuaris de menjador han d’omplir la fitxa d’inscripció correspo-
nent al servei  a traves de la pagina web:  
 
escoles.fundesplai.org  
 
El codi de l’escola és el :  08025587 
 

FUNDESPLAI, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, 
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 ab-
sència a la coordinadora del menjador abans de les 9.30h del dia en qüestió, s’a-
bonarà, en el rebut del mes següent, 3,20 € del primer dia i  la totalitat de l’im-
port del menú a partir del segon dia. 
  
Els nens/es esporàdics podran comprar el tiquet de menjador a la secretaria   del 
menjador, diàriament, de 9.00 a 9.30h  
 

ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOMICILIACIÓ 
 
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 1,75€ per rebut). 



 

 

INTOLERACIES ALIMENTÀRIES I DIETES 
 

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presenta-
ció del certificat mèdic, el/la dietista farà un menú personalitzat que té com 
a base el mateix menú que la resta de nens/es. 
Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, 
per aquell dia, donant l’avís de 8.45 a 9.30h, a la coordinadora del menja-
dor.  

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI. 

 

 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 prepara-

cions. 

 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, 

els educadors i el personal. 

 Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materi-

als. 

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

en general. 

 Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obliga-

cions del temps del migdia. 

 Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes. 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Informe diari: els nens/es de P-3 duran a casa diàriament, una llibreta  
explicant com ha menjat i dormit el nen/a, a mes de qualsevol obser-
vació que creiem sigui oportuna pel vostre interès. 
Aquesta llibreta s’haurà de tornar a la bosseta del nen/a a l’endemà. 
  
Informes trimestrals: que us informarà sobre el comportament del 
nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors... 
  
 

Activitats: la rebreu trimestralment. Fem constar les activitats que 

realitzaran els vostres fills/es en l’estona de lleure 

 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADAE 
NCIÓ INDIVIDUALITZADA 

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, de-
manar entrevista de seguiment dels vostres fills/es, comentar incidèn-
cies... podeu demanar entrevista a la coordinadora de menjador (Rosa 
Rey), ella us proposarà dia i hora per poder parlar tranquil·lament. 
Podeu posar-vos en contacte amb la Rosa Rey al 662170730  
 

EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU 
 

L’equip de cuiners/es i monitors/es que està a la vostra escola, realitza 
una tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i 
el creixement integral dels nens/es, educant valors i actituds que els hi 
faci créixer com a persones. 
 

Aquesta tasca és una feina coordinada amb l’equip i el projecte educatiu de 
l’escola. 



 

 

EL TEMPS DE LLEURE 
 

 Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, 
disposen d’un temps de lleure que els monitors/es ompliran de contingut 
educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres acti-
vitats seran dinamitzades per l’equip. 
  
Conjuntament amb l’escola celebrarem les festes i les tradicions catala-
nes i locals fent activitats engrescadores i diferents. 

Els nens/es de P-3, després de dinar podran descansar i relaxar-se 
per tal de poder rendir correctament durant les hores de la tarda. 
 

CONSIGNES 

 

 No es donarà cap medicament sense una autorització per escrit de 
les famílies. 

  

 Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no po-
den sortir de l’escola en horari de migdia sense autorització per es-
crit de les famílies. 

  

 En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la de-
cisió més convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, 
pares...) 

 

 Cal avisar a la coordinadora abans de les 9:30 les faltes d’assistèn-
cia del menjador, i les dietes, via mail o per telèfon preferiblement. 

 

 Els nens/es de P-3 han de dur:      -1 llençol de 70x 1,20 cts aprox. 
                                                                      - 2 pitets amb goma 

                                                                      - 1 muda per deixar a l’escola 

                                                                      - 1 paquet de tovalloletes 

 Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i cognoms de l’infant 
 

* LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS QUEDARÀ SUPEDITADA AL PAGAMENT MEN-
SUAL ESTABLERT DEL MATEIX. 

EL TEMPS DEL MIGDIA 
 
 

L’horari del temps del migdia és per Ed. Infantil i Primària compren des 
de les 12.30  fins 15.00 hores. 
 

Es valorarà aquest espai de temps com a horari educatiu igual que qual-
sevol altre moment del dia, sempre respectant la necessitat d'esbarjo 
dels alumnes i de trencament de les activitats lectives. 
Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els hàbits refe-
rents al comportament dels alumnes dins el menjador, així com el res-
pecte vers els companys/es, monitors/es i personal de cuina, en l’àmbit 
escolar, però no lectiu. 
Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una organització 
adequada així com unes mesures de funcionament i comportament bà-
siques pels alumnes. 
 

La coordinadora vetllarà pel bon funcionament del servei segons les 
normes proposades, i facilitarà la comunicació amb els/les monitors/es i 
famílies concertant entrevistes. 
 

L'alimentació serà un eix bàsic dins l'espai del migdia, per això, els in-
fants gaudiran d'uns menús equilibrats i adequats a l'edat i el desenvo-
lupament de cada infant. Es tindrà present l'adaptació d'aquests menús 
en casos concrets (de caire ideològic, dietes especials, al·lèrgies...), sem-
pre i quan s’entregui el corresponent certificat mèdic a la coordinadora. 
  
 

Al llarg del curs 19/20 rebreu tres informes de l’evolució i l’actitud de 
l’alumne/a durant l’horari del migdia (menjador, pati, activitats). 
  
En el cas de P-3, es rebrà un informe  diari de l’infant mitjançant  la lli-
breta viatgera. 
 
 


