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1. INTRODUCCIÓ 

 

El document que teniu á les máns e s el plá de funcionáment del servei de menjádor de 

l’Escolá Pompeu Fábrá, gestionát per l’empresá Alimentárt i recull totá l’áctivitát i les dádes 

sobre el funcionáment ordinári del menjádor escolár duránt el curs 2017-18. Per áquest 

motiu es prete n que sigui un document viu on incorporár els cánvis i millores que es fácin 

ál llárg de tot el curs perque  serveixi com á guiá per gestionár de mánerá eficient i ámb lá 

májor quálitát el servei de menjádor de l’escolá. 

 

2. L’ESCOLA 

 

a) Dades de l’escola 

NOM ESCOLA POMPEU FABRA 

ADREÇA C/ Frá. Juniper Serrá, s/n 

TELÈFON 938060111 

MAIL á8038247@xtec.cát 

NOMS EQUIP DIRECTIU Ráu l Rubio, Meritxell Font, A ngelá Pásquiná 
NOMS RESPONSABLES DE L’AMPA Luci 

TOTAL ALUMNES 450 

LÍNIES PER CURSOS 2 

 

b) Context  

El perfil socio econo mic de les fámí lies es mitjá . 

L'Escola Pompeu Fabra, situada al Barri La Pau de Vilanova del Camí des de 1989.  
 

Vilánová del Cámí  neix ál costát del que vá ser cámí  reiál, que uniá Bárceloná ámb Lleidá 

i que ánys me s tárd vá unir Cátálunyá ámb Arágo . 
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El municipi está  situát á lá Concá d'Ò dená, á lá comárcá de l'Anoiá, proví nciá de 

Bárceloná. Te  uná extensio  de 10,54km2 i uná poblácio  de 12.509 hábitánts, segons el 

cens de 31 de desembre de 2010. 

Lá poblácio  está prá cticáment concentrádá ál centre de lá poblácio . Sepáráts d'áquest 

nucli nome s hi há els veí náts de Cán Tito  i els Moletons. 

Per árribár á Vilánová del Cámí  ho fárem des d'lguáládá, per lá cárreterá de Vilánová, 

áixí  áccedirem á lá poblácio  seguint el tráçát de l'ántic cámí  rál. 

 

3. ALIMENTART 

 

Alimentárt ofereix uns serveis de quálitát, personálitzáts i innovádors, ádreçáts á les 

necessitáts dels nostres clients, gestionáts per un equip de professionáls. Disposa de cuina 

a l'Escola Marta Mata del municipi Vilanova del Camí des d'on es distribueix l'àpat diari a 

les dues escoles restants de del poble (també a d'altres municipis). 

El servei de menjador està destinat a l'alumnat de l'escola, infants de 3 a 12 anys, i té una 
mitjana de 30 usuaris fixes tot i que pot variar en funció dels usuaris esporàdics.  

 

a) Resum del projecte educatiu 

Lá lí niá pedágo gicá del menjádor estárá  lligádá á lá de l’escolá, sempre proposánt áctivitáts 

que permetin continuár ámb el creixement dels infánts dins del temps educátiu que ocupá 

el menjádor. 

El menjádor comptá ámb un projecte educátiu que trebállá els tres eixos segu ents: 

 Autonomiá i ádquisicio  d’há bits 

 Convive nciá ál páti escolár 

 Alimentácio  sáná 

Aquests tres eixos de trebáll els desenvolupárem ál llárg del curs escolár mitjánçánt lá 

prográmácio  d’áctivitáts de cáire educátiu (tállers, diná miques, esports...) dinámitzádes 

pels monitors/res. 
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b) Equip de supervisió 

Nom Càrrec Telèfon Mail 
Esther José Supervisorá de 

centre 
661754663 esther.jose@álimentárt.com 

Sonia Gonzalez Supervisorá de 
monitorátge 

673494592 soniá.gonzález@álimentárt.com 

 

4. FITXA DEL MENJADOR 

 

SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA POMPEU FABRA 
TIPUS DE CUINA Tránsportádá 
EQUIP DE CUINA Silviá 
NOM DE LA COORDINADORA Mo nicá Jime nez  
TELÈFON COORDINACIÓ 661745516 
MAIL DEL MENJADOR menjádorpompeufábrá@gmáil.com 
HORARI DEL MENJADOR 12:00 á 15:00 h 
HORARI DE COORDINACIÓ 9 á 10 h i de 12 á 15 h 
NÚMERO DE COMENSALS (APROX) 25-50 

RÀTIO P3, P4, P5, 1r i 2n: 1-15 
3r i 4t: 1-20 
5e  i 6e : 1-25 

Nº DE MONITORS 3 
USSE/reforços 0 

 

5. INSTAL.LACIONS 

 

Disposem de diferents espais cedits pels centre per á dur á terme l’àpát i desenvolupár les 
activitats de menjador.  
 
En el cas que fos necessari fer-ne ús d’álgun espái més concret o dotát d’álgun material del 
qual no disposem en aquests espais, sol·licitarem el permís a Direcció i esperarem a que 
donin la conformitat de cessió i ús per a la data concreta demanada.  
 

mailto:menjadorpompeufabra@gmail.com
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Com a norma general, farem ús de:  
Els espais interiors i coberts, per a activitats relaxades o plàstiques; Els exteriors per  
áctivitáts que requereixin de molt d’espái i el menjádor per á l’àpát.  
 
El menjador ocuparà la Sala polivalent, aquesta estarà dividida en dues parts, la de 
menjador i la de joc.  
 
Les monitores disposaran de la sala de la neteja i vestuari per canviar-se i guardar els estris 
de neteja.  
 
La nevera estárà á l’espái de menjádor.  
 
L’espái disposárà de 2 rentamans amb pedal amb aigua calenta i freda.  
 
Hi haurà armaris per guardar el material de les activitats i per guardar tovallons i necessers. 
 
Els lavabos a utilitzar seran els que hi ha entre les aules de 5è i al costat de la biblioteca. Els 
alumnes hi entraran des del pati, en cas de pluja hi entraran pel passadís de la planta baixa.  
 
Tant Alimentart com l’escola utilitzarà la sala polivalent per a les activitats pertinents i 
caldrà fer-ne un bon ús i deixar l’espai en les mateixes condicions en les que s’ha trobat, 
atenent sobretot, a les qüestions de neteja.  
 
 
Materials  
 
Pel desenvolupament de les activitats, Alimentárt dotárá  del máteriál necessári per dur á 
terme el desenvolupáment de les áctivitáts, lá coordinácio  del menjádor gestionárá  el 
pressupost. Les comándes es reálitzárán á l’empresá Aulá3 mitjánçánt trucádá telefo nicá. 
Cádá comándá s’ánotárá  en un excel de gestio  del pressupost. L’álbárá  de lá comándá 
s’enviárá  á l’oficiná mitjánçánt correu intern. Cáldrá  tenir en compte que l’álbárá  de lá 
comándá no contemplá l’IVA. Si es necessitá comprár un máteriál á un áltre proveí dor cáldrá  
demánár áutoritzácio  á lá supervisio  del centre i es justificárá  mitjánçánt el full de despeses 
que támbe  s’enviárá  á l’oficiná per correu intern. L’u s de máteriáls de l’escolá, s’háurá  de 
páctár pre viáment ámb l’escolá mitjánçánt lá supervisio  del centre. 
 
Compártirem ámb l’escolá i l’AMPA els máteriáls de páti, sempre seguint la relació de les 
programacions de les activitats.  
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L'empresa subministrarà tot el material necessari i els estris de neteja pel bon 
funcionament del menjador:  
 
- Plats, gots, coberts, safates...  

- Aigua  

- Fotocòpies i máteriál fungible (págáment á l’escolá)  
 
El centre subministrarà el material següent:  
 
- Mobiliári: táules, cádires, ármáris, hámáques…  

- Contenidors d’escombráries per fer recollidá selectivá  

 

6. GESTIÓ ECONÒMICA 

 

a) Fitxa de gestió:   

 

RESPONSABLE Luci (AMPA)  
HORARI D’ATENCIÓ 9 á 10h 
ACTIVITAT MENJADÒR 
MODALITATS DE 
COBRAMENT 

HABITUALS 
Avánçát 

NÒ HABITUALS 
ávánçát 

MÈTODES DE 
PAGAMENT 

HABITUALS 
Tiquet 

NÒ HABITUALS 
Tiquet 

DATES DE 
COBRAMENT 

HABITUALS 
Al moment de lá comprá del 
tiquet 

NÒ HABITUALS 
Al moment de lá comprá del 
tiquet 

TARIFES HABITUALS 
6,20€ 

NÒ HABITUALS 
6,20€ 

 
La venda de tiquets es realitzarà mitjançant Banc Sabadell o l’entitát báncàriá que determini 
l’AMPA de l’escolá.  
 
Per a un nombre reduït (màxim 5) i per bescanviar tiquets es podrà fer al menjador de 
l’escolá (áccedint des de l’exterior) en horári de reunió de lá Juntá de l’AMPA (dimárts de 
18.30h a 20h) i els dilluns de 9h a 9,30h.  
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Recollida de tiquets: 
Al vestíbul del centre hi haurà una urna per deixar els tiquets. Els alumnes de primària 
deixárán els tiquets directáment á l’urná á trávés de l’encárregát de l’áulá.  
Els álumnes d’EI donárán els tiquets á lá mestrá i els portárán posteriorment á l’urná. Hi 
haurà 2 alumnes encarregats de P5 que faran la recollida de tot Ed.Infantil.  
 

Als tiquets, els álumnes hi posárán el nom, el nivell i lá dietá, si s’escáu. 

La recollida de tiquets es farà cada dia al matí fins a les 9:30h, per poder comunicar a la 
cuiná lá quántitát de menús que s’háurán de servir áquell dia. La recollida la farà la gestora 
de l’AMPA o qui es delegui en cás d’ábsènciá.  
 

Els alumnes que no deixin el tiquet abans de 9:30h, no tindran garantit el dret a utilitzar el 

servei de menjádor áquell diá. S’intentárà trucár á lá cuiná per áugmentár el nombre de 

menús, si no fos possible s’informárà á lá fámíliá que l’álumne ánirà á dinár á cásá. Si no es 

pot locálitzár á lá fámíliá l’álumne es quedárà ál menjádor i se li donárà menjár dins les 

possibilitats del menú del dia. En aquest cas el centre es quedarà el tiquet. 

 

7. OBJECTIUS DEL SERVEI 

 

a) Objectius de l’escola vers el servei de menjador 

Es considera el servei de menjador com un complement de l’áctivitát educátivá de 
l’escolá. El menjádor há d’árribár á ser un lloc agradable on es realitza un fet social, 
que és el dinar, i on les relacions dels nens/es entre ells i amb els monitors han de 
ser amistoses.  
Al máteix temps creiem que há de ser uná pràcticá per l’hábituáció á uná alimentació 

sáná i l’ádquisició d’uns hàbits á l’horá de menjár (higiene i convivència). També és, 

per descomptát, un moment d’expánsió dels nens i les nenes. És per áixò que 

s’ofereix un conjunt d’áctivitáts lúdiques (tállers, jocs dirigits, sortides, festes, etc). 

 

b) Objectius generals: 

Acompányár l’infánt en el seu creixement i desenvolupament personal i social en el temps 
del migdia.  
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Operatius 

Acompányár áls infánts en l’ádquisició d’hàbits i áctituds correctes ál menjádor.  

Desenvolupár l’áutonomiá.  

Interioritzár hàbits i rutines d’higiene i álimentáció.  

Fomentar les relácions i lá sociálitzáció de l’infánt.  

Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys/es i monitors/es. 

Educar en una alimentació equilibrada, variada i saludable.  

Despertar la curiositat envers els aliments.  

Potenciar les cápácitáts i competències dels infánts á pártir d’un centre d’interès.  

Gaudir del temps de migdia.  

 

Pedagògics 

Els objectius pedágo gics so n els que hán d’ássolir els infánts ál llárg del proce s educátiu. 

Tenen á veure ámb l’álimentácio  sáná i equilibrádá, lá sociálitzácio , lá creátivitát i les 

áctivitáts, entre d’áltres. Son objectius á molt llárg termini que cál concretár-los curs rere 

curs i ádáptár-los á les diferents edáts i necessitáts dels infánts. Lá propostá d’objectius 

pedágo gics generáls e s lá segu ent:  

 Menjár sá  i váriát, prenent conscie nciá de lá importá nciá de mántenir uná 

álimentácio  equilibrádá 

 Trebállár els há bits d’áutonomiá personál 

 Interioritzár há bits i rutines d’higiene i álimentácio  

 Complir les normes que fáciliten lá diná micá grupál 

 Respectár l’entorn, el máteriál i les persones que ens envolten 

 Desenvolupár les hábilitáts sociáls per gáudir d’uná boná convive nciá 

 Gáudir del temps de migdiá, tánt de l’estoná de l`á pát, com l’estoná de descáns, joc i 

áctivitáts de lleure 

 

Objectius pedagògics i metodologia de treball per grups d’edats 

 
Òbjectius cicle infántil (P3, P4, P5)  
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CICLE INFANTIL  

OBJECTIUS METODOLOGIA 

Higiene personal  Rentar-se les mans abans d’entrar i sortir del menjador. 

 Tenir cura de la nostra imatge personal i rentar les dents. 

Alimentació  Tastar tots els aliments que presentem al plat. 

 Aprendre a utilitzar correctament els estris de taula. 

Convivència  Respectar el plat i els estris dels companys. 

 Tenir cura dels espais i materials. 

 Moure’s en ordre pels espais. 

 Respectar les normes de funcionament 

Actituds  Tastar tots els aliments. 

 Prendre consciència de la vida de grup. 

 Respectar les decisions de grup. 

 Escoltar els altres. 

 Entendre les necessitats individuals i de grup. 

Hàbits corporals  Mantenir una correcta posició a taula. 

 Adequar els moviments als espais tenint un major control del 
propi cos. 

 

 
Òbjectius cicle iniciál (1r i 2n)  

 
CICLE INICIAL  

OBJECTIUS METODOLOGIA 

Higiene personal  Afiançar l’hàbit de neteja de mans. 

 Tenir cura de la nostra imatge personal i rentar les dents. 

Alimentació  Prendre consciència de la importància de seguir una dieta 
equilibrada,  variada i saludable. 

 Assolir lá utilitzácio  dels estris de  menjár. 

Convivència  Respectár els compánys. 

 Tenir curá dels espáis i els máteriáls. 
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 Moure’s en ordre pels espáis. 

 Mántenir un climá reláxát duránt l’á pát. 
 Respectár les normes de funcionáment. 

Actituds  Mostrar respecte als companys i monitors/es. 

 Ajudar als companys. 

 Atendre les indicacions de les monitores. 

Hàbits corporals  Mántenir uná boná posturá duránt l’á pát. 

 Adequár els moviments áls espáis tenint un májor control del 
propi cos. 

 
 
Òbjectius per cicle mitjá  i superior (3r, 4t, 5e  I 6e ) 

 
CICLE MITJÀ I SUPERIOR  

OBJECTIUS METODOLOGIA 

Higiene personal  Tenir curá de lá pro piá higiene sense reforç de l’ádult i rentár 
les dents. 

Alimentació  Entendre lá importá nciá de menjár de tot i  en uná quántitát 
ádequádá. 

Convivència  Respectár tots els ágents que intervinguin en lá sevá vidá 

quotidiáná. 

 Formár párt de lá netejá i de lá este ticá dels espáis. 
 Respectár les normes de funcionáment. 

Actituds  Mantenir una actitud oberta i respectuosa. 

 Mantenir una comunicació adequada.  

 Ser capaç de resoldre conflictes sense ajuda de l’adult. 

 Atendre les indicacions de les monitores. 

Hàbits corporals  Interioritzár tots els há bits trebálláts en etápes ánteriors. 
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Per tál d’ássolir els objectius plántejáts es seguirá  uná metodologiá de trebáll ádequádá á lá 

lí niá de l’escolá. D’áquestá mánerá  les normes de funcionáment del centre serán les 

máteixes en el temps de migdiá. 

Mitjançant el diàleg atendrem a les necessitats dels infants tot vetllant per un bon clima 
duránt l’àpát.  
A trávés de diferents dinàmiques d’ássignáció de responsábilitáts es promourà l’áutonomiá 
i el respecte.  
 
En el projecte pedagògic que es durà a terme durant el servei es programaran activitats de 
caire educatiu (tallers, dinàmiques, esports...) dinamitzades per els monitors/res. 
 
Activitats: 

 

Seguint la línia educativa en temps de migdia el projecte del servei  està adequat a activitats 
de caire  pedagògic que permeten als infants reforçar el desenvolupament les seves 
capacitats i competències  de forma lúdica i creativa en el context del lleure. Aquestes 
áctivitáts hán de guárdár coherènciá ámb lá líniá d’escola i la seva metodologia.  

 

Mitjánçánt uná prográmáció d’áctivitát ádáptádá áls nivells i á les necessitáts especifiques 
de cada grup oferirem: 

 

 Jocs dirigits: Prográmárem diferents jocs, já siguin de córrer, ásseguts, d’exterior o 
interior que ajudaran a desenvolupar els objectius socials i de convivència.  

 

 Jocs esportius: oferirem diferents espais per practicar esport tant en format dirigit 
com lliure tot seguint les normes de párticipáció. A trávés d’áquests es 
desenvoluparan els objectius de convivència i compliment de normes o instruccions.  

 

 Activitáts de llenguátges ártístics: A pártir d’històries, contes, rondálles, cánçons i 
danses desenvoluparem lá imágináció de l’infánt ámb totál llibertát. Motivarem 
comportaments imaginatius i creatius que ajudaran als infants a desenvolupar els 
objectius d’áctitud i comunicáció.  

 
 Tállers: Mitjánçánt lá prográmáció d’áctivitáts d’experimentáció, de mánipuláció... 

fomentarem el desenvolupament creatiu del infant.  
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 Racons: Es distribueixen espais on els infants poden gaudir de diverses propostes 
d’áprenentátge.  

 
 Activitats lliures: En aquestes activitats el/la monitor/a prendrà la posició no 

párticipátivá mántenint uná posturá d’observáció sistèmicá que l’ájudárà á conèixer 
a cada infant i valorar les seves actituds per tál d’adequar les seves actuacions envers 
a cada infant o grup.  

 

 Dinàmiques de grup per fomentar la socialització i la resolució de conflictes.  

 

 Assemblees, presa de decisions i activitats d’áváluáció.  
 
El servei s’ofereix d’uná mánerá lúdica, fomentánt l’educació en valors (tolerància, respecte, 
igualtat) i respectant les normes de comportament, de funcionament del menjador i les 
normes de seguretát i d’inspecció.  
 
Donát que el nombre d’usuáris del menjádor és reduit, les tres monitores interactuaran amb 
tots els infants, per establir i reforçar vincles entre totes/es. 
 
L’equip, coordinádor/á i monitors/es, amb el suport de lá supervisió de l’empresá, serán els 
encarregats de programar les activitats per desplegar i implementar el projecte educactiu.  
 
A través de diferents reunions d’equip es programaran totes les activitats que es duran a 
terme al menjador.  
 
Les programacions generals seran mensuals i s’ánirán modificánt segons lá necessitát del 
servei. S’ássignaran de forma general uná tipologiá d’áctivitát per dies per assegurar la 
varietat de les mateixes.  
 
Els dies de pluja o en d’áltres ocásions es modificárà lá prográmáció i s’ádequárà á lá 
situación concreta.  
 
Omplirem un model de programació mensual on apareixeran les i els espáis que s’ocupárán 
per la seva realització.  
 
El calendari amb les activitats concretes i les fitxes d'aquestes estaran sota la supervisió de 
la coordinadora.  
 
Avaluació: 
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A l’inici de mes, les monitores expliquen áls infánts totes les áctivitáts que tenen prepárádes, 

els máteixos nens donán opinio  iniciál de que li semblá el plánning mensuál. 

Cádá áctivitát que es reálitzá i finálitzá, s’omple lá fitxá on s’explicá detálládáment lá 

áctivitát que s’há fet, els máteriál utilitzáts, s’indicá lá válorácio  per párt dels monitors, si há 

estát exitosá, si há tingut boná quántitát de párticipácio  dels nens, etc.  

Támbe  s’escriu lá opinio  dels nens que e s molt importánt, mentre es reálitzá l’áctivitát se’ls 

vá preguntánt per tenir uná ideá de l’evolucio  de lá máteixá. 

Per l’áctivitát del tástet hi há uná fitxá ápárt que es válorá per votácions dels nens, ápárt de 

ensenyár-li que significá dolç, sálát, ámárg, texturá, etc. 

A mode informátiu i de control de l’evolució dels infánts, trimestrálment i coincidint ámb 
les dátes dels informes de l’escolá entregárem á les fámílies un informe on es recollirà á 
gráns trets áspectes relácionáts ámb l’estoná de l’àpát i el  lleure duránt l’estona de 
menjador. 

 

8. FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

 

a) Organització pla general i pla de pluja 

Abáns de dinár si no está  ocupádá lá bibliotecá, un dels grups vá állá , si no es possible 

está n tots ál menjádor. Es divideixen els nens en grups per edát similár depenent del 

joc. 

Despre s d’háver dinát es buscá un joc per compártir o es torná á fer grups me s petits.  

Els tállers que hábituálment es fán so n de pintár i dibuixár, jugár á jocs dirigits per 

les monitores o bállár. Es fán tállers del reláx. Les monitores expliquen contes áls 

nens o els nens me s gráns expliquen contes áls deme s infánts.  

De vegádes posem álguná pel·lí culá o curtmetrátges d’emocions per despre s 

trebállár-ho ámb els nens/es. 

 
b) Torns 

Pel volum de nens, sempre es fá un u nic torn d’entrár á dinár. 

 
c) Horaris per torns 
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L’horári hábituál d’entrár á dinár ál menjádor es sobre les 13h fins á les 14h, que es 

renten máns i dents. 

 

d) Distribució de l’equip de monitors per torns 

Les tres monitores fán rotácio  setmánál, uná monitorá está  ámb nens petits de P3 á 

1er, áltre está  de 2on á 6e , i áltrá á l’office. Es recolzen en cás de necessitát entre totes 

tres. 

 

9. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

a) Tasques de la coordinació del menjador 

 Vetllár pel compliment de les normes estáblertes pels serveis de 

menjádor. 

 Coordinár lá relácio  entre l’escolá i l’empresá, en tánt que e s lá personá 

visible de l’empresá duránt el servei. 

 Eláborár totá lá documentácio  requeridá per lá supervisio  del centre i 

relácionádá ámb el servei de Menjádor: plá de funcionáment, memo riá, 

áváluácions, gráelles, etc. 

 Fer el seguiment del trebáll d’objectius per grups d’edát. 

 Supervisár lá prográmácio , execucio  i áváluácio  de les áctivitáts. 

 Tránsmetre lá informácio  necessá riá á lá supervisio  del centre sobre tots 

els serveis que es duen á terme me s enllá  del servei de menjádor 

(ácompányáments, extráescolárs, etc). 

 Comunicár á l’equip de monitors totes les informácions tráspássádes des 

de l’empresá, sempre i quán ho sol·liciti lá supervisio  del centre. 

 Informár cádá mátí  de les báixes de l’equip de monitor per áquell servei. 

 Estáblir cánáls de comunicácio  de les incide ncies. 

 Proposár millores á l’equip i coordinár-les. 

 Donár suport á l’equip de monitors/es. 

 Portár el control de menu s i lá relácio  ámb cuiná. 

 Controlár les comándes de máteriál i els usos d’áquests, tánt de les 

áctivitáts com máteriál de netejá. 
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 Complir ámb lá sevá jornádá láborál i fer el control del compliment per 

párt de l’equip de monitorátge 

 Portár el control de les incide ncies álimentá ries. Abástir i controlár els 

productes necessáris per lá prepárácio  d’álguns á páts. 

 Control dels menu s diáris, comándes á proveí dors de fruitá, verdurá, 

áiguá... 

 

b) Tasques del monitoratge 

 Desenvolupar tot el referent al projecte de curs del menjador escolar 

(Programar, dinamitzar i avaluar les activitats)  

 Informar al coordinador/a de qualsevol incidència sorgida amb el grup 

d’infánts, reláció mestres, direcció, etc.  

 Participar en les reunions programades per tal de dur una correcta 

coordinació del servei.  

 Responsábilitzár-se del grup d’infánts que se li hági ássignát.  

 Respectár les normes bá siques d’higiene  i seguretát álimentáriá per á 

col·lectivitáts. 

 Complir ámb els protocols fácilitáts per l’empresá 

 Les monitores hán de: 

- Fer que el menjar sigui una activitat agradable i no una obligació 
desagradable.  

- Acceptar la predilecció pel menjar, procuránt però, que s’ácostumi á 
tot.  

- Respectar els cásos d’intolerànciá o ál·lèrgiá d’álguns nens i nenes 
envers certs aliments, prèvia justificació per part dels pares/mares 
amb el corresponent certificat mèdic.  

- Presentar el menjar de forma agradable i en la proporció adequada.  
- Començar a menjar tots plegats. Fer esperar pel tall i la fruita a grups 

col·lectius.  
- No permetre la sortida del menjador individualment. Fer-ho en grup, 

salvant en tot cas els alumnes que mengen lentament.  
- Anomenar als nens i nenes el que mengen per tál d’introduir-los el 

vocabulari.  
- Ensenyar a distingir els aliments corresponents a primer plat, segon i 

postres, i respectar-ne l’ordre.  
- Ajudar als nens/es més petits en el menjar (tallar, punxar...)  
- Avisar els nens i nenes dels canvis o decisions preses.  
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- Tenir en compte el que s’explicá, adaptant-se á l’edát dels alumnes.  
- Tenir molt en compte l’árribádá del nen o nená nou i del que està 

malalt.  
- Escoltar al nen o nena. Confiar en ells i raonar-hi.  
- Respectar els nens i les nenes i ser sincer.  
- Transmetre ordre i tranquil·litat. Parlar amb to de veu normal.  
- Creár l’ámbient ádequát sense fer ús dels crits.  
- Aplicar la mediació per a la resolució de conflictes i evitar sancions 

col·lectives.  
- Solucionar els conflictes puntualment.  
- Inculcár hàbits d’ájudá i col·láboráció entre l’álumnát grán i petit.  
- Quan un monitor s’hági d’ábsentár, s’ávisárà els nens i nenes i els 

indicarà el monitor que queda al seu càrrec.  
- Intentar aconseguir l’ádquisició d’hàbits.  
- Ser flexible, sense cáure en el perill de no perdre lá molèstiá d’intentár 

el que es preveu difícil.  
- Observar els nens i les nenes. Informar a la coordinadora i als mestres 

de la seva conducta. Avisar a casa quan un nen o nena no té gana o no 
vol menjar.  

- Davant el retárd d’entrádá ál menjádor o de mál comportáment, es pot 
fer esperar el nen o nena a dinar posteriorment. En tot cas aquesta 
conductá s’há de reconduir.  

- Abans de castigar-lo, passar per les fases de primer avisar, segon 
recordar i tercer castigar. Complir el que diem.  

- Quan es sanciona un alumne per primera vegada, cal comunica-ho a la 
mestra i la coordinadora. De produir-se una actitud negativa reiterada, 
cal comunicar-ho als pares i portar una relació de col·laboració en la 
resolució del problema.  

 

c) Tasques de cuina “office” 

 

 Vetllár per lá correctá netejá dels espáis. 

 Complir ámb lá normátivá d’higiene i seguretát álimentáriá per á 

col·lectivitáts. 

 

10.  EQUIP DE MONITORS 
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a) Dades dels monitors 

 

 

 

 

b) Protocol de benvinguda i sortida 

 

 

 

Lá coordinácio  del menjádor háurá  de detectár les necessitáts, per áixo  s’ájudárá  del quádre 

de l’ápártát ánterior. Lá supervisio  del centre recolzárá  áquestá táscá ámb les seves 

observácions. Un cop detectádá lá necessitát i válidádá per lá supervisio , s’iniciárá  el proce s 

de seleccio , que el durá  á terme l’empresá. Un cop finálitzádá lá seleccio , el nou monitor 

s’incorporárá  á l’equip. Per ássegurár uná correctá integrácio , el primer diá el monitor 

entrárá  ábáns ál servei i es reunirá  ámb lá coordinácio  del menjádor per tál de rebre totá lá 

informácio  necessá riá per desenvolupár lá sevá táscá. El perí ode d’ádáptácio  del nou 

monitor no pot superár el  perí ode de prová estáblert en el conveni col·lectiu ( 1 mes 

náturál), já que duránt áquest temps cáldrá  áváluár si el perfil e s ádequát pel servei i per 

tánt es quedá definitiváment en l’equip. Per áquest motiu cáldrá  fer uná observácio  molt 

ácurádá duránt áquest primer mes i comunicár quálsevol incide nciá á lá supervisio  del 

centre per tál de prendre les mesures necessá ries.  

- Lá informácio  bá sicá i el máteriál que es donárá  ál nou monitor e s: 

 Entregá del dossier de monitor (háurá  de signár el rebut d’entregá) 

CURS NOM COGNOMS TELÈFON JORNADA FORMACIÓ 
FINALITZADA/CURS 

TITULACIÓ 
DE LLEURE 

Rotatiu Láiá  Vico 659409162 12 á 15h Monitor de lleure Si 

Rotatiu Aránzázu Horcás 696273372 12 á 15h Monitor de lleure  Si 

Rotatiu Montserrát  Cádená 608711019 11.30 á 
15h 

Monitor de lleure Si 
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 Explicácio  sobre lá sol·licitud de permisos  

 Explicácio  de lá normátivá del menjádor 

 Entregá de l’uniforme 

 Explicácio  dels diferents protocols del menjádor 

 Tráspá s de les ál·le rgies i incide ncies del seu grup 

 Tráspá s i explicácio  del prográmá d’áctivitáts, fitxes d’áváluácio , plánning, 

informes, etc 

 Altres informácions que lá coordinácio  i lá supervisio  considerin 

pertinents 

- Quán á lá sortidá d’álgun monitor de l’equip háurem de tenir en compte: 

 Si el monitor plegá voluntá riáment, háurá  de comunicár-ho tánt á lá 

coordinácio  del menjádor com á lá supervisio , i á me s á me s háurá  de 

redáctár i signár lá cártá de renu nciá. Per tál de cálculár lá sevá liquidácio , 

lá coordinácio  del menjádor portárá  un control de les reunions fetes on el 

monitor há párticipát i tráspássárá  áquestá informácio  á lá supervisio . 

Segons el conveni col·lectiu el preáví s per deixár lá feiná há de ser de 15 

dies.  

 Si el monitor no superá el perí ode de prová, sempre que sigui possible lá 

supervisio  es reunirá  ámb el monitor per explicár áquest fet i entregár els 

pápers que há de signár per fer lá finálitzácio  de contrácte 

 Lá restá de cásos es tráctárán de mánerá individuálitzádá entre lá 

coordinácio  del menjádor i lá supervisio  del centre. 

 

 

 
c) Prevenció de riscos 

 

d) Pla de formació 

El plá de formácio  es dissenyárá  per párt de l’empresá, tenint en compte les necessitáts 

formátives dels diferents equips educátius. Per áquest motiu, lá coordinácio  del menjádor 

háurá  d’observár les máncánces del seu equip i tráspássár-les á lá supervisio  del centre, i 

áixí  fer un recull sobre les necessitáts formátives.  

Les formácions que s’ofereixen áls trebálládors poden ser externes o internes. Les externes 

serán cursos impártits per un professionál que no formá párt de l’empresá, ámb lá finálitát 
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d’oferir recursos sobre temes determináts áls equips educátius. Les formácions internes es 

durán á terme á equips de determináts centres per tál de millorár temes concrets (trebáll 

en equip, ál·le rgies, resolucio  de conflictes). Aquestes formácions s’impárteixen ámb 

personál propi de l’empresá. Támbe  es podrán dur á terme áuto formácions i áixí  potenciár 

el coneixement compártit. Les áuto formácions les poden impártir les coordinácions o el 

propi monitorátge, si es disposá d’álgun expert en temes concrets (creácio  de blogs, tállers 

de reciclátge, jocs de páti, etc.). 

e) Comunicació d’absències i sol·licituds de permisos 

A continuácio  detállem el protocol d’obligát compliment per párt dels equips educátius per 

sol·licitár permisos i comunicár ábse ncies: 

- Les coordinácions fárán árribár el protocol i el model per sol·licitár permisos á tots 

els monitors dels seus equips. Támbe  comunicárán quálsevol cánvi que pugui pátir 

el protocol ál llárg del curs 

- Quán l’ábse nciá e s plánificádá: 

 El trebálládor enviárá  lá sol·licitud omplertá i per e-máil á lá supervisio  del 

centre dins dels terminis que indicá el conveni col·lectiu del lleure. Támbe  

comunicárá  áquestá ábse nciá á lá coordinácio  del menjádor.  

 Lá supervisio  donárá  el vist i pláu ál trebálládor támbe  per escrit 

 Lá coordinácio  del menjádor recordárá  les ábse ncies del diá á lá supervisio  

ábáns de les 10.00 h del mátí  

 Un cop gáudit el permí s el trebálládor háurá  de justificár-ho en un termini 

má xim de 24 h, excepte en el cás dels permisos no retribuí ts que no cáldrá  

justificár 

- Quán l’ábse nciá no e s plánificádá: 

 El trebálládor trucárá  á lá coordinácio  i á lá supervisio  ábáns de les 10.00 h 

del mátí  per comunicár lá sevá ábse nciá 

 Si es tráctá d’uná báixá me dicá cáldrá  justificár-lá ámb lá báixá de lá seguretát 

sociál i cáldrá  demánár l’áltá quán estigui recuperát 

 Lá coordinácio  del menjádor ávisárá  d’áquestes ábse ncies ábáns de les 10.30 

h del mátí  

 Sempre que sigui possible el trebálládor háurá  d’omplir el model de 

sol·licitud de permisos 

- Justificácio  d’ábse ncies i permisos: 

o Cáldrá  enviár per e-máil el justificánt ál depártáment de recursos humáns 

(vgonzález@álimentárt.com) i posár en co piá á lá supervisio  del centre 

mailto:vgonzalez@alimentart.com
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En resum: 

 

 

 

a) Normativa de l’equip de monitors (indumentària, comunicació...) 

Lá normátivá per l’equip de monitors está  explicádá en el dossier del monitor que s’entregá 

á inici de curs o quán s’incorporen á l’equip de educátiu. El monitor háurá  de signár 

conforme há rebut áquestá informácio . E s responsábilitát de lá coordinácio  tráspássár 

ádequádáment áquestá informácio  i vetllár pel compliment de lá normátivá.  

- Permisos i ábse ncies: els trebálládors hán de complir ámb el protocol explicát en 

l’ánterior ápártát. 

- Puntuálitát: els monitors hán d’estár puntuálment recollint els infánts del seu grup. Per 

áquest motiu es recománá árribár ámb temps d’ántelácio  á l’escolá per prepárár-se 

ádequádáment per l’inici del servei. 

Sol.licitud de permisos

Planificat

Demanar per escrit a la 
supervisió del centre

Comunicar-ho a la 
coordinació del menjador

Justificar-ho a 
rrhh/supervisió

No planificat

Avisar per trucada a la 
coordinació i supervisió

Justificar-ho a 
rrhh/supervisió
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- Registre horári: tot el personál há d’omplir el registre horári mensuál i signár-ho 

degudáment. Lá coordinácio  del menjádor enviárá  áquest registre á l’oficiná mitjánçánt 

correu intern á finál de mes. 

- Reunions d’equip: tots áquells equips que disposin d’uná borsá d’hores per ássistir á 

reunions o prográmár i áváluár háurán de complir ámb el cálendár proposát per lá 

coordinácio  del servei. Si existeix álgun impediment per párticipár d’áquestes reunions 

s’ánálitzárá  el cás de mánerá individuálitzádá. 

- Indumentá riá: L’empresá dotárá  ál personál dels equips de proteccio  bá sics per 

desenvolupár les funcions ássignádes. E s responsábilitát del trebálládor i d’obligátori 

compliment, fer-ne un u s correcte d’áquests, mántenir-los en un bon estát de netejá i 

comunicár lá necessitát de renovácio . 

- Actitud:  

 Mostrár uná áctitud positivá envers lá feiná. 

 Mediár en els conflictes que es puguin generár 

 Mántenir uná áctitud correctáment pedágo gicá ámb els infánts, l’equip, l’escolá, 

les fámí lies i l’empresá 

 Está  obert/á ál diá leg 

 Generár espáis de conversá entre professionáls 

 Disposicio  ál trebáll en conjunt i en equip  

 Respecte envers les decisions que s’hágin pres en conjunt 

 Emprár lá llenguá vehiculár del centre 

 

11. PLA D’AL.LÈRGIES 

 

El plá d’ál·le rgies es fácilitárá  per párt de l’empresá i s’ádáptárá  á les necessitáts de cádá 

menjádor escolár. S’incorporárá  com ánnexá á áquest plá de funcionáment. 

E s imprescindible que tot el personál del servei de menjádor sigui coneixedor del plá 

d’ál.le rgies i el compleixi rigorosáment. Lá coordinácio  del menjádor será  responsáble de 

vetllár perque  es dugui á terme ádequádáment i háurá  d’informár de quálsevol incide nciá 

sobre áquest temá á lá supervisio  del centre.  
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12. PLA D’EMERGÈNCIA 

 

A l’inici de curs lá coordinádorá de Riscos Láboráls informárá  á les monitores del plá 

d’emerge nciá i les áctuácions que hán de fer des del menjádor. Támbe  s'entregárá  totá lá 

documentácio  necessá riá per á lá coordinácio  empresáriáls d'áctivitáts de riscos 

láboráls dels centres educátius. Els protocols d'evácuácio  i confináment quedárán 

árxiváts en lá documentácio  del menjádor i els plá nols á lá portá d'ácce s ál menjádor. 

El plá d’emerge nciá del centre s’ádjuntá ál plá de funcionáment com ánnex. 

 

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE MALALTIES I ACCIDENTS 

 

a) Accidents dels treballadors 

Si un trebálládor pren mál duránt lá sevá jornádá láborál o en “itinere” cáldrá  

áctuár de lá segu ent mánerá: 

 Si l’áccident e s lleu, trucáreu á lá supervisio  del centre perque  demáni 

el párt d’ássiste nciá á lá mu tuá i el trebálládor podrá  ánár ál centre de 

lá mu tuá que tingui me s á prop 

 Si l’áccident e s greu es trucárá  á uná ámbulá nciá. Cáldrá  informár 

immediátáment á lá supervisio  del centre 

Lá coordinácio  del menjádor disposárá  de lá informácio  relátivá áls 

centres de lá mu tuá me s propers á l’escolá. Támbe  disposárá  d’uná 

fármáciolá pels trebálládors.  

  

b) Malalties i accidents dels infants 

Lá fármáciolá: el menjádor disposárá  d’uná fármáciolá ámb els components bá sics 

que recománá lá Generálitát de Cátálunyá. Pot ser utilitzádá per quánsevol de les 

monitores i lá coordinádorá. Hi há un document per ánotár lá utilitzácio  de lá 

fármáciolá i el motiu. 
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Administrácio  de medicáments i málálties cro niques 

En el cás que un nen hági de prendre uná medicácio , de mánerá puntuál o continuádá 

duránt l’estoná de menjádor, cáldrá  que disposem d’uná áutoritzácio  i informe me dic 

pertinent. L’empresá fácilitárá  un model d’áutoritzácio  i lá coordinácio  vetllárá  perque  

s’ompli i es guárdi de mánerá pertinent.  
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14. REUNIONS I COMUNICACIÓ 

a) Reunions 

a. Amb l’equip directiu 

Supervisio  te  reunions constánts ámb l’escolá, ápárt de uná constánt 

comunicácio  ámb lá coordinádorá del menjádor. 

b. Amb l’AMPA (comissio  de menjádor) 

Lá coordinádorá del menjádor, párlá ámb Luci de mánerá puntuál si s’há de 

comentár álgun temá sobre menu s o si máncá per rá tio álguná monitorá. 

c. Amb lá supervisio  de l’empresá: Lá supervisio  i lá coordinácio  fárán totes les 

reunions necessá ries per tál de revisár el funcionáment del servei. E s 

recománáble reálitzár un mí nim d’uná reunio  trimestrál.  

d. Amb l’equip de monitors: Les reunions d’equip que es fán váries ál mes, hán 

de servir per plánificár i áváluár les áctivitáts, millorár el funcionáment del 

servei de menjádor, tráctár problemá tiques especí fiques dels grups d’infánts. 

Les reunions les convocá lá coordinácio  del menjádor ámb l’ántelácio  

suficient perque  els monitors puguin orgánitzár-se per ássistir. Lá 

coordinácio  prendrá  notá dels monitors que hán ássistit i el temps de durácio  

de lá reunio  i tráspássárá  áquestá informácio  á lá supervisio . Lá coordinácio  

eláborárá  un cálendári de reunions i ássegurárá  uná boná orgánitzácio  que 

será  áprovádá per lá supervisio  del centre. 

 

b) Comunicació 

 

a. Agendá de p3 – p4 

Diáriáment s’omplen les ágendes on s’indicá lá quántitát que hán dinát els 

nens, támbe  s’ánoten les observácions si les hi há, o peticions. 
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b. Informes 

Cádá fi de trimestre per tots els nens del menjádor excepte, es fán els informes 

on s’indicá del que li ágrádá, li costá dinár o repeteix de dinár el nen, el 

comportáment ámb les áctivitáts que es reálitzen á l’horá del menjádor, el 

comportáment ámb els monitors... 
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c. Menu  

Es publicarà el menú mensual a la web del centre.  Els páres poden 

descárregár-se el menu  á lá web de l’escolá o de l’empresá. 

Es donarà una atenció personalitzada davant intoleràncies, al·lèrgies i 
sensibilitats (menú personalitzat).  
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d. Incide ncies 

Hi há un registre d’incide ncies, uná fullá on es redáctá l’áccio  que há succeí t i 

es desenvolupá l’informácio  já sigui d’álgu n conflicte entre nens, monitors, 

páres, etc.  S’indicá l’áccio  pressá, á qui se l’informá d’áquestá incide nciá i 

opinio  de millorár (si torne s á pássár). 

 

S’omple áltre full que vá solápádá ámb lá primerá que hem indicát (quán es 

trácti de temes de nens), es uná fullá individuál per nen i on breument es 

redáctá el succeí t i l’áccio  pressá, es fá signár ál nen i á les 3 incide ncies es 

párlá ámb coordinácio  per pendre mides i tráctár el temá.  

 

e. Informácions á l’equip de monitors 

Lá informácio  s’enviá per lá coordinádorá normálment per escrit viá 

whátsápp i quán es visitá el centre per escrit ámb ánotácions á lá fullá que 

está  ál office ápárt de comunicát verbálment i telefo nicá constántment. 

 

f. Blog, fácebook, web 

Les monitores pássen les fotos e informácio  de les áctivitáts reálitzádes á 

Direccio  i áctuálitzen lá informácio  del blog. 

15. CALENDARI 

a) Calendari escolar 
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b) L’inici de curs 

a. Reunio  de coordinácio : l’empresá convocárá  uná reunio  on ássistirán els 

coordinádors de menjádor. En áquestá reunio  es fácilitárá  totá lá informácio  

necessá riá per endegár el servei.  

b. Inscripcions i full informátiu,  está  lá informácio  del nen, tele fons dels páres o 

tutors i si tingue s álgun tipus d’ál.le rgiá álimentá riá o d’áltre tipus. 

c. Incorporácio  dels monitors: pártint de les dádes del curs pássát els monitors 

s’incorporárán en els diferents moments del curs.  

d. Páck de benvingudá pel monitorátge: els monitors nous rebrán el dossier de 

monitor i l’uniforme. Támbe  poden rebre máteriáls especí fics segons l’escolá 

(cláu d’entrádá, etc.). Els monitors que no son nous rebrán el dossier de 

monitor.  

e. Adáptácio  de p3 

f. Reunio  informátivá á les fámí lies, si escáu. 

g. Reunio  inici de curs de l’equip de monitors 

 
c) Durant el curs 

a. Festes senyáládes on párticipi l’espái de menjádor 

b. Jornádá intensivá (u ltims dies de trimestre, juny...) 

c. Cálendáritzácio  de les reunions de l’equip de monitors 

d. Cálendáritzácio  de l’entregá de lá prográmácio  i de les áváluácions 

d) Final de curs 

a. Eláborácio  de lá memo riá 

b. Aváluácio  de l’equip de monitorátge i seleccio  pel curs vinent 

c. Lá festá de finál de curs 

d. Reunio  finál de curs de l’equip de monitors 

e. Recollidá del máteriál 

16. L’AVALUACIÓ 

 

a) Informes d’avaluació 

b) L’avaluació d’activitats 

c) L’avaluació dels infants 

d) L’avaluació trimestral 

e) La memòria anual 
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f) Recull de queixes, propostes de millores per part dels infants, famílies i equip 

educátiu del centre 

17. ANNEXES 

a) Projecte educatiu anual 

A tráve s de lá deteccio  de necessitáts sociáls  en l’espái de menjádor escolár en els centres 

educátius, i reflexionánt en les propostes de millorá proporcionádes per diferents escoles i 

fámí lies, hem el.láborát áquest projecte pedágo gic per poder donár uná respostá  educátivá 

de quálitát. 

Podriem concentrár en quátre blocs les necessitáts detectádes i les quál volem  pál·liár; 

- Alimentácio   

- Há bits higie nics i álimentáris dels infánts 

- Curá de l’enton i del nostrá plánetá 

- Educácio  emocionál i educácio  en válors 

Segons áquestes necessitáts exposádes , s’há ideát áquestá propostá pedágo gicá á tráve s del 

trebáll en equip entre els diferents ágents que conformen l’espái de menjádor escolár: 

- Cuiná: L’equip de cuiná s’encárregárá  d’ideár, eláborár i cuinár un seguit de menu s 

ádequáts áls infánts. Menu s ámb pláts váriáts, equilibráts i sáns. Uná cuiná moderná, 

que promou há bits de sálut áfávoridors i que s’implicá en l’educácio  i interioritzácio  

d’áquests há bits en els infánts.  

- Escolá: L’escolá e s un ágent cláu en áquest projecte i lá comunicácio  ámb ellá e s lá 

báse per tál de poder dur á terme lá nostrá propostá. 

- Infánts: Els infánts so n el motiu principál de lá nostrá feiná, so n el perque  de tot 

plegát. A me s, els infánts es tornen áctius i pártí cips en el projecte, de mánerá que 

formen párt de lá sevá áváluácio  i millorá contí nuá. 

- Equip de monitorátge : L’equip de monitorátge será  lá guiá i l’einá per dur  á terme 

els objectius del projecte pedágo gic, á tráve s de lá reálitzácio  de tállers i áctivitáts 

per tál que els infánts interioritzint els há bits i rutines sáludábles, hábilitáts sociáls i 

uná educácio  emocionál ricá. 

- Fámilies: En áquestá propostá, les fámí lies so n un motor cláu átenent que so n l’ágent 

educátiu directe dels infánts. Per áquest motiu lá comunicácio  bidireccionál i el 

trebáll conjunt ámb elles ens gáránteix que es compleixin els objectius. 
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El projecte pedágo gic del menjádor es desenvolupárá  á pártir de tres eixos de trebáll: 

- L’áutonomiá i l’ádquisicio  d’há bits: els infánts párticipárán áctiváment de les tásques 

del menjádor ámb l’objectiu d’ádquirir me s áutonomiá i me s conscienciácio , sempre 

ádáptánt-ho á les seves possibilitáts.  

- L’álimentácio  sáná i ecolo gicá: mitjánçánt lá implementácio  del projecte tástets, cádá 

mes els infánts tástárán un plát diferent. Aquestá lí niá de trebáll es complementárá  

ámb áctivitáts d’álimentácio  sáludáble, tállers de cuiná i xerrádes per les fámí lies 

sobre nutricio  i álimentácio  ecolo gicá i col·láborácio  en lá curá de l’hort escolár. 

- Lá convive nciá ál páti escolár: proposem un eix de trebáll per millorár lá convive nciá 

en el páti escolár, áixí  com desenvolupár lá creátivitát, lá imáginácio  i lá cooperácio  

entre els infánts. Tot áixo  ho áconseguirem mitjánçánt un cicle d’áctivitáts de jocs 

trádicionáls i intergenerácionáls, jocs del mo n i jocs cooperátius.  

 

Aquests tres eixos es trebállárán á pártir d’áctivitáts i tállers  ámb uns objectius pedágo gics 

ideáts, escollits i pensáts ámb moltá curá. 

Tot el projecte pedágo gic desenvolupát es básá en el trebáll d’equip dels diferents 

professionáls, utilitzánt uná metodologiá i táránná  diná mic i flexible, que s’ádápti á les 

necessitáts de cádá centre educátiu. Per áquest motiu l’observácio  i lá comunicácio  entre els 

diferents ágents so n essenciáls per cone ixer i áváluár de formá contí nuá el 

desenvolupáment del projecte en les escoles. 

Finálment, l’áváluácio  contí nuá que es fárá  servir e s lá que ájudárá  á fer cre ixer el projecte 

educátiu, i lá que permetrá  millorár i corretgir állo  que sigui necessári. 

 

 
b) Planning 
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c) Fitxes d’activitats 



PLA DE FUNCIONAMENT                                                          POMPEU FABRA/17-18 

 

Pá giná 31 

 

 

 

d) Pla d’emergència de l’escola 

 

 

 

 


