NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 2019/2020
El menjador és un servei que es dóna a les famílies que no poden fer-se càrrec dels
seus fills/es durant l’estona del migdia. L’òrgan responsable és el Consell Escolar però
qui vetlla pel seu bon funcionament és la comissió de menjador formada per: una mare
del Consell Escolar, un representant de l’APMA, un mestre del Consell Escolar, la cap
d’estudis de l’escola i l’empresa que gestiona aquest servei que en aquest cas és
COLORS SCP.
OBJECTIUS
El menjador conforma, juntament amb l’APMA, l’escola i altres activitats de lleure, una
oferta educativa de gran qualitat i riquesa.
L’alimentació dels infants és una responsabilitat dels pares i, per tant, tenen capacitat i
dret per decidir. Per això, des del Consell Escolar escollim l’empresa Colors per oferir
aquest servei. Ens facilita la documentació oficial i passa els controls pertinents de
salut, monitoratge, alimentació... Per tant, és una empresa transparent i confiem en
ells.
La funció del menjador va més enllà de l’alimentació. Així doncs, no només hem de
garantir una dieta equilibrada, sinó que també hem d’afavorir l’adquisició d’uns hàbits
saludables i potenciar l’educació dels infants.
Alguns dels nostres objectius seran:
Adquirir hàbits nutricionals i alimentaris: menjar de tot per educar el paladar.
Adquirir hàbits d’higiene, tant abans (rentar mans) com després de dinar (rentar
dents a partir de P-4). Els nens/es d’infantil hauran de portar bata
exclusivament per al menjador.
Adquirir hàbits socials a la taula (amb la utilització de coberts i tovalló) i en el
pati afavorint la bona relació amb els companys.
Educar en els valors i fomentar un bon clima de convivència, i alhora
compensar desigualtats socials de les famílies desfavorides.
FUNCIONAMENT
L’Escola disposa de cuina pròpia amb cuinera i auxiliars amb les titulacions i formació
adequades per al lloc que ocupen. Les monitores tenen el títol de monitor de lleure de
la Generalitat de Catalunya.
El servei de menjador funciona del primer a l’últim dia de curs. Per fer les reserves cal
adreçar-se a la responsable del menjador – Montse Cabot – de 9 a 9.30h a la
consergeria del centre o al telèfon mòbil 665 950 739.
Cobreix tot l’horari del migdia entre les classes del matí i la tarda. Durant la jornada
intensiva de juny l’horari serà de 13.00 a 16.00h. Hi haurà un servei de permanències
de 16.00 a 16.30h gratuït per als usuaris de les extraescolars (COLORS i Secció
Esportiva). El preu per als qui no fan ús de les extraescolars serà d’un total de 20€ (si
es queden tots els dies).
Seguint la línia d’escola, els alumnes no han de portar joguines de casa. Des del
menjador ja se’ls ofereix possibilitats de joc per després de dinar. S’ha comprat una
taula de ping-pong i joguines per tal d’oferir varietat de jocs durant l’hora d’esbarjo de
després de dinar.
Els alumnes de P-3 fan migdiada després de dinar - excepte prescripció facultativa –.
El servei de menjador no administrarà cap medicament si no disposa de l’autorització
per escrit de la família i de l’informe mèdic.

MENÚS
Els menús es poden consultar a la pàgina web del centre i estan elaborats
conjuntament amb una nutricionista.
Són comuns a tots els alumnes, amb alguna excepció: per motiu de salut amb certificat
mèdic o per qüestions religioses o culturals. Si hi ha un canvi de menú s’informarà a
les famílies.
Per als dies d’excursió hi ha la possibilitat de demanar pícnic. Seguint les
recomanacions que donem a les famílies d’Educació Infantil, des del menjador tampoc
s’inclouran sucs en aquesta etapa. Els interessats poden encarregar-lo en el moment
de fer la inscripció del menjador o també es podrà fer esporàdicament.
QUOTES
Els rebuts es pagaran a primers de mes a través del banc o caixa. Si hi ha rebuts
impagats per part de les famílies, se’ls cobrarà despeses de devolució i demora. Els
rebuts retornats tindran un avís que caldrà fer efectiu en 15 dies. En cas contrari, el
nen/a perdrà la plaça de menjador a partir del mes següent.
TOTA BAIXA O CANVI DE DIES S’HAURÀ D’AVISAR PER ESCRIT ABANS
D’ACABAR EL MES. EN CAS CONTRARI SE’LS HI COBRARÀ EL MES CORRENT.
Els alumnes que utilitzin de 3 a 5 dies a la setmana el menjador se’ls hi comptarà com
a preu fix. El preu serà de 6,20 € per dia.
Els que es quedin menys dies es consideraran esporàdics, sent el seu preu de 6,80€.
Si es vol, es pot adquirir un tiquet de 10 dinars. Aquests seran vàlids únicament durant
el curs escolar.
Els alumnes fixos que pel motiu que sigui no puguin assistir al menjador, hauran
d’avisar a la persona responsable de la gestió de menjador de 9 a 9.30h i en aquest
cas es retornarà la part del rebut corresponent al menjar (3,38€ per dia). Per tant, els
2,82€ corresponents al monitoratge no es tornaran. Aquestes condicions també
s’aplicaran el dia que l’escola hagi comunicat que hi ha una convocatòria de vaga i
les famílies decideixin no portar els nens al centre.
Els nens/es esporàdics hauran de pagar el tiquet a la responsable del menjador abans
de les 9.30h del matí a la consergeria de l’escola.
Aquesta aposta del servei de menjador de qualitat es fa des de la complicitat de tota
l’escola:
o

Per part dels mestres que vetllen pel desenvolupament de tot el projecte
educatiu.

o

Dels professionals de la cuina i el monitoratge que aporten les seves bones
maneres de fer cada dia.

o

Dels pares i mares que col·laboren voluntàriament en la gestió del servei. I tot
des d’un model d’escola propi que es caracteritza per valorar la cultura del
diàleg.

Aquesta documentació serà entregada als nous usuaris del servei de menjador. La
resta d’usuaris disposaran d’aquesta normativa actualitzada a la web de l’escola i
APMA.
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