
 
 

 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 
 

1. Gestió del servei de menjador 

La gestió del servei de menjador està a càrrec de l’AMPA. L’encarregada de la contractació i gestió del monitoratge 

és l’empresa PRAT ACTIU i l’encarregada de cuina és l’empresa CUINA JUSTA. Els menús són elaborats i 

consensuats amb la supervisió d’un/a dietista. 

 

2. Equip del menjador 

Integrat per : 1 cuinera, 1 coordinadora i 6 monitores (en funció del número de nens i nenes). 

 

3. Informació Administrativa 

El pagament dels alumnes fixos es farà la primera setmana de cada mes mitjançant domiciliació bancària, excepte 

el mes de setembre que es cobrarà a partir del  dia 16 .  

En cas de la devolució del rebut s’aplicarà un recàrrec de 4€ en concepte de despeses bancàries. 

Els alumnes esporàdics hauran de pagar l’import del menú mitjançant qualsevol caixer del BANC SABADELL. Es 

podrà fer servir la targeta de qualsevol entitat sense que es cobri cap comissió. El procediment és el següent:  

- Introduir la targeta.  

- Al menú que apareix seleccionar MÉS OPERACIONS. 

- Al menú que apareix seleccionar PAGAMENT A TERCERS. 

- Introduir el codi de PRAT ACTIU que és 004340 

- Al menú que apareix seleccionar MENJADOR JACINTO ESPORÀDIC 6,70€ . 

Sortiran dos fulls, una és per vosaltres. L’altre s’haurà de deixar en una safata que hi haurà a la taula de la 

coordinadora, poseu el nom de l’infant i la data del dia que es quedarà al menjador.  

 

4. Devolucions 

Els alumnes fixos que per a qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar abans de les 9,30h i 

se’ls retornarà la quantitat corresponent al dinar del dia. El telèfon de la coordinadora és 629644197 .En cas de no 

avisar, no es farà la devolució d’aquest import. Els abonaments de les absències es faran efectius en el rebut del 

mes següent.  

El no pagament dels rebuts corresponents a dos mesos, suposarà que el nen no es podrà quedar a dinar fins         

que el deute sigui liquidat. 

 

5. Preus 

El preu del servei de menjador FIX serà de:  6,20€/dia  

Es considera fix aquell nen/a que es quedi durant la mateixa setmana  un mínim de 3 dies. 

El preu del servei de menjador ESPORÀDIC serà de : 6,70€/dia 



 

 

 

6. Normes generals del menjador 

Els infants que facin ús del menjador escolar estaran sempre sota la vigilància d’un monitor/a, tant a l’hora de 

dinar com durant l’estona d’activitats. 

 L’hora de dinar estarà repartida en dos/tres torns (segons la demanda de nens/es):  

 
Entenem que tota activitat realitzada dins l’escola ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure 

un rendiment educatiu. Considerem importants els objectius generals següents:  

 

 Fomentar una actitud positiva vers la varietat d’aliments. 

 Mantenir una bona conducta a taula, respectant el to de veu i una bona postura a la cadira. 

 Satisfer les necessitats bàsiques de l’infant. Tant a l’hora de l’exercici físic i psíquic, com en el moment de 

descans. 

 Potenciar el respecte vers els altres companys sense fer distinció de sexe, ètnia, religió…  Al mateix temps 

que vetllarem per a que es respecti a les monitores. 

 Si no es respecten  aquests objectius i es duu a terme un mal comportament s’acumularan unes faltes. Si 

l’alumne té 1 falta greu o 3 lleus s’avisarà als pares/mares o tutors/es, i si persisteix es podria arribar a fer 

efectiva l'expulsió del  servei de menjador.  

  

7. Normativa de funcionament 

 

 No es pot sortir del recinte escolar en cap cas i sense el permís corresponent. En cas d’haver de sortir 

caldrà que siguin recollits per un adult. 

 En cas de patir al·lèrgia alimentària i/o intoleràncies, i/o altra patologia que pugui afectar a l’infant, i que 

s’hagi de tenir en compte per oferir un segur i correcte servei en totes les activitats, s’haurà de 

complimentar un formulari. Tanmateix s’haurà d’aportar el certificat mèdic que descrigui, per exemple, el 

tipus d’intolerància i/o al·lèrgia que pateix l’alumne/a  de la manera més acurada possible, destacant: 

diagnòstic exacte,  tractament preventiu recomanat, i, en cas accidental d’ingesta o contacte, indicació de 

com actuar, incloent-hi la indicació de si cal o no tractament mèdic segons reacció (administració 

d’antihistamínics, broncodilatadors, adrenalina, insulina...). És imprescindible fer saber el més aviat 

possible qualsevol variació de la patologia o modificació de les pautes mèdiques establertes a la 

coordinadora.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Material específic que cal portar al menjador pels alumnes de P3 a P5 és: 

 

     Alumnes de P3:    + Pitet gran amb el nom marcat  

                                     + Llençols amb el nom marcat (mides d’un matalàs de bressol). 

                             + Roba de recanvi (sabates, muda interior,.....) tot amb el nom marcat. 

        + Bossa de tela per portar la roba i deixar al menjador, marcada amb el nom. 

Cada dia es retornarà el pitet i al dia següent, caldrà dur-ne un de net. 

El divendres s'haurà de recollir el llençol i tornar-lo el dilluns. 

 

   de P4 a P5:        + Pitet gran amb el nom marcat 

      + Roba de recanvi (sabates, muda interior,.....) tot amb el nom marcat. 

  Cada dia es retornarà el pitet i al dia següent caldrà dur-ne un de net. 

 

 
Per tal de saber com ha menjat el nen/a  cada monitor/a farà un informe que, depenent del curs,  variarà la 

periodicitat: 

 

                 P3 : diari (quadern)                    P4, P5 : setmanal                De : 1er a 6è trimestral  

 

*Tots els alumnes rebran una avaluació general trimestral, signada per la monitora i la coordinadora      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


