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CURS 2016/2017 
PRESENTACIÓ DELS MONITORS/ES 

NOM I COGNOMS CURS 
Mercedes Mora P3A 
Mari Moya P3B 
Encarni Tellón REFORÇ P3 
Noemí Ferrer P4A 
MªCarmen Navarro P4B 
Ruth Ruiz P5A 
Anna Maria Adán P5B 
Jeni Martinez REFORÇ P4-P5 
Vanesa Zancada 1ER A 
Cristina Moya 1ER B 
Gabriel Amargòs 2N A 
Anaïs Palmero 2N B 
Carmen Grané 3ER A 
Begoña Coronado 3ER B 
Mireia Herrador 4RT A 
Maria Coria 4RT B 
Cristina Villar 5È A 
Marifé López 5È B 
Oriol Jutglar 6È A 
MªCarmen Delgado 6È B 
Raquel Salvador Coordinadora 

 
L’equip de monitores s’organitza a partir de la ràtio marcada: 10 
nens/es per monitor/a a P3, 1/15 a P4 i P5 i 20 nens/es per 
monitor/a per primària. 
La Raquel és la coordinadora del servei de menjador i d’acollida. 
Per a qualsevol consulta està a la vostra disposició cada dia de 
dilluns a divendres de 9:00-10h. 
En cas que no podeu assistir personalment, podeu comunicar-vos 
trucant al telèfon 677179986. 
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QUÈ ÉS EL SERVEI DE MENJADOR? 
 
El servei de menjador es un temps en el que no només es dóna de 
menjar als nens/es, sinó que també s’adquireixen hàbits d’higiene 
personal, s’integren hàbits alimentaris, i es duen a terme activitats  
lúdiques on els nens aprenen a compartir, a no barallar-se, a 
respectar  les instal·lacions, les normes dels jocs, els companys i 
els monitors/es.  
Per poder dur a terme aquestes dues tasques, els monitors/es, 
conjuntament amb la coordinadora, elaboren uns objectius  i una 
normativa concrets per a cadascuna d’aquestes estones. 
 
 
QUÈ FEM UN DIA DE MENJADOR?  
 
P3, P4 i P5 (aules) 
12.30: recollida, hàbits d’higiene, pipis... 
12.45-13.45: dinar 
13.40-14.40 dormir/activitat/pati 
14.40: rentar mans, pipi,... Fem fila! 
 
1r,2n i 3er (Menjador 1er torn) 
12.30: recollida, hàbits d’higiene, ... 
12.45-13.45: dinar 
13.50-14.40 Activitat/pati 
14.40: rentar mans, pipi,... Fem fila! 
 
4rt, 5è i 6è (Menjador 2n torn) 
12.30: recollida, pati/activitat... 
13.30: Hàbits d’higiene, parar taules... 
13.45-14.40-Dinar 
14.50 rentar mans, pipi,... Fem fila!  
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ALTA SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL 
Tots els nens i nens que facin ús del servei de menjador han 
d’omplir una fitxa d’inscripció on line amb les dades personals. 
Aquesta fitxa la podeu trobar a la web www.elmenudelpetit.es  
prémer la pestanya escoles ed.infantil/primària, escola Dolors 
Almeda i escriure la contrasenya (elmenudelpetit2002).  
Per fer  la inscripció us haureu de registrar. 
La inscripció s´ha de fer abans del 12 de setembre. 
 
BAIXA DEL SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL 
Per donar-se de baixa de l’acollida i  del menjador, caldrà 
notificar-ho a la coordinadora i omplir el full de baixa, on quedarà 
constància del dia de finalització del servei.  
 
FALTES D ASSISTÈNCIA AL MENJADOR 
Cal comunicar-ho abans de les 10hores a la coordinadora o bé  
trucant al telèfon del menjador (677179986) o enviant WatssApp 
indicant el nom del nen/a, el curs i el dia d’absència. 
També podeu fer ús de la bústia de menjador, on podeu indicar el 
nom del nen/a, curs i dia de d’ absència. La bústia s’obrirà cada dia 
abans de les 10h.  
Si han estat comunicades abans de les 10h no es cobrarà res.  
 
BEQUES 
Aquells usuaris que tinguin el servei becat només pagaran l’import 
corresponent a la part no becada. 
 
MENÚS  
A la nostra web les famílies poden consultar el menú, la 
programació d’activitats de cada mes, accedir als documents del 
servei (inscripció, codi barres,...), fotos, equip monitors/es.  
Heu d’accedir a la web www.elmenudelpetit.es  prémer la 
pestanya escoles ed.infantil/primària, escola Dolors Almeda i 
escriure la contrasenya (elmenudelpetit2002) 
 
NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA 
El servei de menjador es regeix per les normes de convivència 
internes del centre i s'aplicarà en els casos d' indisciplina. 
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INFORMES 
Pels alumnes d´Educació Infantil (P3-P4-P5) diàriament es penjarà 
a la seva classe la informació de com ha dinat el nen/a. 
Trimestralment a  tots els nens i nenes de primària fixes del 
menjador  se’ls farà arribar a casa un informe de valoració  de 
l’espai de menjador i del temps de lleure. 
 
MATERIAL  
Els alumnes d´Educació Infantil (P3-P4-P5) hauran de portar un  
pitet o tovalló amb goma pel servei de menjador (marcada amb el 
nom).  
Els nens/es de P3 hauran de dur llençols per fer la migdiada, tot 
dins una bosseta de roba marcat amb el nom. 
Cada cap de setmana es durà a casa per rentar. 
 
Per tal de crear hàbits d´higiene personal els infants poden portar 
un necesser amb pinta i colònia . 
 
Per motius higiènics no es treballa la neteja buco-dental al servei de 
menjador. Per en casos excepcionals parleu amb la coordinadora. 
 
PROTOCOL MÈDIC 
L’administració de medicaments a l’hora del menjador seguirà els 
mateixos criteris que a la resta de l’horari escolar: caldrà prescripció 
mèdica i autorització signada de la família i si és possible heu 
d’evitar que coincideixi l’hora d’administració del fàrmac amb l’horari 
d’escola. 
En cas d’accident lleu se’ls curarà amb aigua i sabó la ferida i si cal 
se’ls posarà una tireta o gel, ja que nosaltres no podem administrar 
cap tipus de medicació.  
Si és necessari per motius més greus atenció mèdica, s’avisarà a la 
família. En cas de no localitzar-la o que no puguin venir a buscar al 
nen, la coordinadora trucarà a l’ambulància i acompanyarà a l’infant 
fins que arribin els familiars. 
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AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES 
Aquells nens/es que per qualsevol patologia hagués de dinar un 
menú especial, s’haurà de portar un informe mèdic on consti els 
aliments que pot i que no pot menjar. 
Dieta: L’alumnat que demani fer dieta ha de saber que la farà com 
a mínim durant tres dies seguits, tal i com recomanen habitualment 
els pediatres en aquests casos (d’aquesta manera, a més de 
garantir la total recuperació dels nens i nenes, se’ls podran oferir 
plats adequadament combinats) 
 
DRETS IMATGE 
El menú del petit demana a les famílies una autorització (diferent a 
la que demana l’escola) per poder fer fotos als infants i poder 
publicar-les en la nostra pàgina web.  
 
 
PORTES OBERTES 
Durant el curs, s’organitzaran unes Jornades de Portes Obertes al 
Menjador amb l’objectiu de donar a conèixer a les famílies com 
funciona un dia de menjador a l’escola i alhora tastar en persona el 
que mengen els/les nostres fills/es. 
 
ACTIVITATS 
Tots els grups d’edat (menys P3 que descansen) tenen activitats 
programades en funció de l’edat i dels seus interessos. Al llarg de la 
setmana tenim 2 dies d’activitat dirigida i 3 de pati lliure. Podeu 
consultar totes les nostres activitats a la web de l’empresa 
www.elmenudelpetit.es 
 
ALIMENTACIÓ 
Els menús estan basats en la dieta de mediterrània i estan 
elaborats de manera molt casolana. Es fan servir proveïdors de 
primera qualitat i de confiança que ens proporcionen productes de 
proximitat. 
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TARIFES CURS 2017-2018 
 

MENJADOR PREUS 
Preu menú FIXE 6,05€ 
Preu menú ESPORÀDICS 6,65€ 
 

Fixos: nens i nenes que fan ús del menjador al menys 3 dies a la 
setmana 

 
Quota=dies lectius del mes x preu del menú. 

La facturació dels infants fixos del servei de menjador es farà mitjançant 
rebut bancari que es girarà entre l 5 i el 10 de cada mes i es facturarà el 
mes per avançat. Excepte el mes de setembre i juny que es faran a final 
de mes. 
Els dies d’absència justificades i avisades es descomptaran de la quota 
del mes següent. 
Un 15% de descompte a les famílies que  tres o més fills facin ús del 
menjador. 
 

• Esporàdics: tiquets 
Els alumnes eventuals (es queda menys de 3 dies) hauran de comprar 
tiquets. Aquests es compraran a través del caixer automàtic de  la 
Caixa . La coordinadora us facilitarà un codi de barres amb el que podreu 
fer el pagament. Un cop fet, es portarà el rebut del pagament a la 
coordinadora (9 a 10h) i aquesta us donarà els tiquets corresponents.  
Els tiquets es compraran en múltiples de 5 tiquets. 
Els tiquets no tenen caducitat durant el curs. Un cop acabat aquest es 
retornarà l’import dels tiquets NO utilitzats, sempre i quan siguin retornats 
en perfecte estat. 
 
ACOLLIDA matí 1h30min 1h 30min 
5 dies fixes 22,50€ 21,90€ 16,90€ 
4dies fixes 19,80€ 17,45€ 15,05€ 
3 dies fixes 16,80€ 15,05€ 13,25€ 
2 dies fixes 15,80€ 12,65€ 11,45€ 
1 dia fixe 11,50€ 10,20€ 9,65€ 
Esporàdics 3€ 2,50€ 2,00€ 
 

  
Acollida Tarda PREUS 
Preu  FIXE 16.30-17h  20€ 
Preu ESPORÀDIC 16.30-17h  2€ 



 


