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CURS 18-19



La comissió de menjador està formada per:

Escola 

AMPA 



La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors 

Fundació Catalana de l'Esplai, és una entitat sense ànim de lucre que té per missió: “educar els infants i els
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, i agrupa les entitats següents:

Centre d'Estudis 
Suport Associatiu

Associació Catalana de Cases de Colònies
Federació Catalana de l'Esplai

Fundació Esplai

La metodologia d’intervenció educativa que ens defineix es basa en el treball des de la infància amb el suport 
dels monitors/es per tal de:

• Potenciar les habilitats de participació socials.
• Defensar els drets de l’infant d’expressió, de lleure educatiu, de joc, etc.
• Fer visible que els infants també són ciutadans del present
• I en definitiva aconseguir infants feliços i compromesos.

Aquesta manera de fer ens ha de portar a aconseguir que el temps del migdia sigui realment un espai on el 
protagonista sigui l’infant.



El temps del migdia
Dos temps diferenciats dins del mateix espai

El temps de dinar és un moment on els infants
aprenen hàbits alimentaris, higiènics i de relació
social amb un enfocament educatiu, per aquest
motiu tenim especial cura en la creació dels
menús.

El temps de lleure és un moment on assegurem
l‘esbarjo i el descans dels infants mitjançant la
relació i les activitats lúdiques dirigides pels
monitors i monitores, seguint el projecte educatiu
del temps del migdia, i elaborat tenint en compte
les diferents edats dels infants i les
característiques del servei.



Raons per treballar amb 
• Els menús de FUNDESPLAI estan planificats per un dietista i segueixen les recomanacions 

que marca la Generalitat de Catalunya. 

• El nostre dietista dissenyarà una derivació del menú basal i per garantir que l’àpat de nen/a 

amb al·lèrgia o intolerància tingui un menú el més semblant possible: derivacions.
• El departament compres gestiona les comandes, entregues, qualitat i quantitat de 

producte a través d’un programa que unifica el menú amb les recomanacions del dietista i les 
receptes a elaborar.

• Les nostres receptes han estat elaborades per els/les cuiners/es dels nostres centres i 

supervisades per el dietista per tal de garantir unes elaboracions unificades i pensades pels 
infants.

• A les nostres cuines fem un seguiment molt curós dels protocols d’ APPCC que estan marcats 

per la Generalitat de Catalunya, complint així tota la normativa dels centres que gestionem.

• Revisió de menús trimestralment per part de representants de l’AMPA, l’escola, la 

coordinadora del menjador, la cuinera, el tècnic de cuina de Fundesplai , el dietista i el tècnic de 
seguiment de Fundesplai.

• A finals de cada mes hi haurà una còpia del menú a cada usuari, per tal de què, les 

famílies pugueu planificar els sopars i vetllar per la correcta alimentació dels infants.



Distribució dels aliments 
En menú basal

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Verdura Pasta Llegums Arròs Patata/llegum

Pollastre Peix Ou Porc Vedella

Làctic-fruita



El temps de dinar
AL·LÈRGIES I INTOLERACIES ALIMENTÀRIES  
Des de l’AGENCIA DE SALUT PÚBLICA ens demanen que l’alumnat amb al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries, diagnosticades per especialistes, i que, mitjançant el certificat 
mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que 
perjudiquin la seva salut; recolzant-se en la Llei 17/2011, del 5 de juliol, de seguretat 
alimentaria i nutrició. 
El nostre dietista dissenyarà una derivació del menú basal per garantir que l’àpat de nen/a 
amb al·lèrgia o intolerància tingui un menú el més semblant possible.

• Imatges o diagrames

Presència d’ou en diversos aliments



El temps de dinar
DIETES
El servei de cuina a més a més del menú diari, oferta tres tipus de dietes en cas de necessitat. Si algun 

alumne ha de fer una dieta diferent a l'habitual, com:
a) dieta tova: problemes de masticació, dentició, genives...
b) dieta suau: problemes d'estómac.
c) dieta astringent

Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar DIETA, per aquell dia, donant l’avís 
abans de les 9h, a la Mari.



El temps del migdia
Els monitors/es d’ infantil a les 12:00h, recullen als nens/es a l’aula, passen llista i van 
en filera per rentar-se les mans abans d’anar al menjador, junt amb els infants de cicle 
inicial.

La resta, surten al pati on realitzen les activitats de lleure abans de dinar o fan les 
activitats extraescolars pertinents.



El temps del migdia

En acabar de dinar, els infants de P3 fan migdiada o joc tranquil i la resta surten al pati 
a fer les activitats de lleure



El temps del migdia
Durant tot el temps del migdia treballem diferents hàbits i valors. A més de tenir programacions 
de manera mensual per poder tenir activitats que sorgeixen dels interessos dels infants.



Activitats

Les activitats tenen l’objectiu de treballar el projecte educatiu “EnCORatjat” per això 
anirem treballant diferent propostes d’activitats concretes al llarg del curs. 

Es realitza uns programació mensual per realitzar jocs dirigits: el joc tradicional, jocs de 
pilota, ball, teatre, música, tallers, gimcanes...dotant de material específics per portar a 
terme: paracaigudes, gomes, cordes, pilotes, material fungible

FULL DE PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS: És dissenya per grups d’edat, espai i torns de 
menjador



Activitats extraordinàries
A més a més 1 cop al trimestre s’organitzaran activitats diferents per tal de enriquir i 
dinamitzar les activitats dirigides que tenen a veure amb el PE o dates marcades com: 20 
novembre, olimpíades, festa de l’aigua...

Els tallers també pretenen ser un moment on els nois i noies s’impliquin en la decoració 
del menjador, aquest s’anirà omplint a través d’activitats relacionades amb  el projecte 
educatiu (pancartes 20 novembre, arbre nadal...)



Activitats extraordinàries



Relació amb les famílies
Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, podeu demanar entrevista de seguiment 
dels vostres fills, comentar incidències... amb la coordinadora de menjador.

REUNIÓ INFORMATIVA: al mes d’octubre es realitzarà una reunió específica per aprofundir en temes de 
menjador i el seu pla de funcionament.

INFORME DIARI: els nens/es de P3 portaran a casa, diàriament, una llibreta del menjador explicant com ha 
menjat i dormit el nen/a, a més de qualsevol observació que creiem sigui oportuna pel vostre interès. Al final 
d’aquesta llibreta, les famílies, podeu comunicar-vos amb la monitora del servei.
Aquesta llibreta ha d’anar i tornar diàriament a la motxilla del nen/a.

INFORMES TRIMESTRALS: us informarà sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els 
companys, monitors...

FULL D’INCIDÈNCIA: Habitualment es manté informada al/la tutor/a de les petites coses que puguin passar al 
llarg del dia perquè es posi a la llibreta que té a la classe. Farem  servir aquesta eina per possibles 
comunicacions i avisos que calguin reforçar, sempre a través del/a tutor/a . En el cas de malaltia seguirem el 
mateix protocol que l’escola. 

RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament als nens/es que no portin la 
corresponent recepta mèdica amb la informació sobre dosi i horari i l’ autorització dels pares i mares.



A tenir en compte

PREUS

Preu menú diari fix:  6,35€/dia. 
Es considera fix qualsevol nen o nena que es quedi de forma fixa al servei de menjador (3 o més dies 
a la setmana)

Preu tiquet eventual: 6,80€/dia. 
Es considera nen/a  eventual aquell alumnat que fa servir el menjador 2 o menys dies a la setmana, 
i/o no de manera regular
Hauran de trucar abans de les 9’30h. 

Fundesplai girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, entre els dies 1 i el 5 a 
mes vençut.

Les devolucions: si un nen/a fixe falta al servei de menjador i comunica la seva absència a la
coordinadora del menjador abans de les 9h del dia en qüestió, s’abonarà l’import de 2,40€, en el
rebut del mes següent. Els dies d’excursió es retornarà el mateix import
als nens/es usuaris del menjador que no vulguin el pícnic.

TOTS ELS USUARIS HAN D’EMPLENAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ AL MENJADOR. En aquesta 
fitxa recollim les dades bancàries i l’autorització per poder domiciliar el rebut, drets d’imatge i 
necessitats d’alimentació.



MOLTES GRÀCIES!

NOU TELÈFON DE CONTACTE DEL 
MENJADOR de 8 a 9 i de 12 a 15

673.789.792


