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Benvolgudes famílies, 

 

Us informem que Ecoataula será la empresa que ens donarà el servei de menjador i acollida 

aques curs 2017-2018. 

En aquest document trobareu tota la información necessària sobre el servei, el podreu 

consultar durant tot el curs a la web de l’escola. 

Totes les informacions puntuals que es donin durant el curs es faran per correu electrònic, es 

penjarà a la web de l’escola i al taulell d’anuncis. 

Ecoataula és una empresa que des de l’any 1991 ofereix serveis als menjadors d’escoles, 

parvularis i instituts d’arreu de Catalunya. Està especialitzada tant en temes d’alimentació 

escolar com en l’educació en el lleure. 

És una empresa amb un marcat compromís social i mediambiental. Aquest compromís 

s’emmarca en una sèrie de polítiques i accions concretes (plans d’igualtat, criteris 

mediambientals i de reciclatge, reflecteix alimentació sostenible, comerç just, productes 

ecològics, etc) 

Us convidem a visitar la seva página web. 

www.ecoataula.cat 

  

http://www.ecoataula.cat/
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El nostre equip de cuina està format per: 

La cap de cuina Jose, i les ajudants de cuina, Valle i Mariló. 

La técnica supervisora en cuina de l’empresa, visitarà setmanalment l’escola per supervisar i 

recolzar al personal de cuina. Aquest  primer curs estarà durant el primer trimestre tots els 

dies a cuina fent l’acompanyament a les cuineres en el procés d’adaptació al canvi de receptes 

i nou funcionament. 

Els menús són menús de 4 o 5 setmanes i bimensuals. Per poder treballar la temporalitat dels 

aliments, 2 mesos són les rotacions correctes, per poder donar un menú equilibrat i amb les 

temporalitats al dia. 

Estan confeccionats per una dietista i supervisats i consensuats per la comissió de menjador. 

Els menús es publicaran a la web de l’escola I es penjaran al taulell d’anuncis. 

Punts que sempre es respecten alhora d’elaborar els menús: 

 Proximitat i temporalitat de tots els productes que s’utilitzen. 

 

 El producte ecològic: 

Ecoataula pacta amb els pagesos, d’un any a un altre, els productes que s’utilitzaran el 

curs que ve. Això permet pagar un preu just alhora que aconseguim un preu més 

asequible. 

També porta un segiment,visitant els camps i mirant que els productes siguin òptims. 

La proporció de producte ecològic que està pactat pel proper curs és: 

100% pasta 

100% llegums 

100% arròs 

100% oli d’oliva 

100% sal 
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La verdura i la fruita de temporada será d’origen ecològic. 

S’ofereix un menú alternatiu de dieta per aquells dies que el vostre fill/a tingui qualsevol tipus 

d’indisposició, avisant sempre abans de les 10h, a la coordinadora. 

Per  tal que al vostre fill/a, se li confeccioni qualsevol tipus de dieta especial, cal que ho 

indiqueu al full d’inscripció abans de donar d’alta el servei de menjador i adjunteu el certificat 

mèdic acreditatiu i actualitzat. Cal que el feu arribar a la coordinadora el més ràpidament 

possible. No ens podem responsabilitzar de les intoleràncies i al·lèrgies que no hagin estat 

notificades. 

Els menús están elaborats per una dietista de l’empresa i revisats per la comissió de menjador 

de l’escola, assegurant que la dieta sigui variada, equilibrada i saludable. 

En el menú de migdia, hi trobareu una proposta de sopar. 
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L’equip educatiu el composen les monitores encarregades de l’atenció directa als infants. 

La coordinadora, és la Laura. 

A continuació us facilitem quines serán les monitores referents de cada grup: 

P3: Mónica i Montse 

P4: Mª Carmen i Maite 

P5: Sol i Julia 

1er: Pepi i Pili 

2on: Elena 

3er: Diana 

4rt: Ana I Sheila 

5è: Lara 

6è: Elvira 

L’equip està subjecte a canvis segons les necessitats dels grup i alteracions en la ratio. 

Aquest equip s’encarrega de fer el projecte educatiu del menjador, on están perfectament 

recollits tots els aspectes relacionals amb el temps del migdia. Aquest projecte està 

confeccionat conjuntament amb l’equip directiu de l’escola, per seguir la mateixa línea de 

treball i projecte del centre. S’avaluarà trimestralment i es faran les modificacions oportunes. 

La informació de les activitats i distribució del temps de menjador es publicarà a la web de 

l’escola. 

L’equip de monitores també s’encarrega d’acompanyar, en tot moment, als nens/es, vetllant 

per la seva seguretat, el seu benestar i donant pautes de comportament, adquisició d’hàbits 

higiènics i alimentaris i oferint-los activitats diverses per potenciar i desenvolupar les seves 

capacitats i fent que l’estona de migdia sigui una estona tranquil·la i enriquidora, a l’hora que 

divertida. 
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Per informar a les famílies del seguiment dels infants, s’elaboren informes: 

P3: L’agenda diària 

P4 i P5: Informe mensual 

1er a 6è: Informe trimestral 

Tot i així, la comunicació amb les famílies serà directa sempre que hi hagi assumptes de 

rellevant importància. 

La coordinadora i les educadores, tenen un protocol d’actuació en cas d’incidències i la seva 

comunicació a les famílies, de la mateixa manera que es fa a l’escola. 

La supervisora en pedagogía de l’empresa visitarà cada setmana el menjador, i es reunirà amb 

la coordinadora per evaluar els aspectes educatius  de l’estona de menjador (funcionament de 

les activitats de lleure, comportament i relació amb els infants, necessitats especials, etc) 

La empresa donarà suport formatiu de forma contínua i segons les necessitats. 

En aquest curs, per facilitar l’adaptació al canvi, durant el primer trimestre, les educadores 

gaudiran de tres cicles formatius:  

 Habilitats comunicatives i resolució de conflictes 

 Necessitats educatives especials 

 Ecoalimentació. 

La coordinadora, Laura, serà l’encarregada de comunicar-se amb les famílies i resoldre 

qualsevol dubte. 

Per notificar LES FALTES D’ASSISTÈNCIA, les famílies hauran de trucar per telèfon a la 

coordinadora o enviar un mail, SEMPRE ABANS DE LES 10H. 

Per altres qüestions/dubtes/ comentaris que no afectin  directament al menú, la coordinadora 

tindrà un horari d’atenció a les famílies, tant per telèfon, per mail o presencialment, de dilluns 

a dijous de 10H a 12:30H. 

 

MEDICAMENTS: 

Les monitores només están autoritzades a subministrar medicaments d’acord amb la 

normativa de l’escola. Aquesta normativa és la següent: 

 El medicament ha d’anar en el seu envàs original amb el prospecte dins la capsa, amb 

el nom de l’alumne. Cal adjuntar la recepta mèdica i autorització del pare/mare. 

 

HIGIENE BUCAL:  

De P4 a 6è cada dilluns han de portar un petit neceser amb raspall i pasta de dents marcat amb 

el nom, i es tornarà a casa els divendres. 
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Els nens i nenes de P3 reben una atenció diferenciada a la resta de grups.  A l’espai de 

menjador són especialment recolzats pel personal especialitzat, fent que la seva adaptació 

sigui el menys feixuga possible i poc a poc vagin assolint autonomía. Després de dinar i 

realitzar els hàbits higiènics necessaris (no faran higiene amb respall de dents), dormen la 

migdiada o s’estiren per descansar. 

El primer dia d’escola us proporcionarem una llibreta de menjador, que utilitzarà la monitora 

que atén al vostre fill/a, per informar-vos diàriament dels aspectes generals de l’estona de 

menjador i qualsevol observació que es consideri important. Aquesta llibreta, cada dia ha 

d’anar i tornar de casa a l’escola. 

Els infants hauran de portar: 

 Un llençol de baix ajustable mida llitet escolar (130 X 60), amb el nom ben marcat en 

gran en un lloc visible.(Ecoataula el pot proporcionar per 8€). 

 

 Un pitet gran amb goma que se’l puguin posar ells sols i marcat amb el nom. És 

important que sigui gran, ja que no portaran bata. 

 

 Una foto carnet, que haureu d’enganxar  a l’agenda que us donarem el primer dia. 

 

El divendres ho portaran tot cap a casa per rentar i tornar-ho el dilluns.  

Si durant la setmana s’embruta molt, la monitora ho tornarà en la motxila de l’escola 

per  reposar al dia següent. 

 

Els infants de P4 i P5, hauran de portar: 

 Un pitet gran amb goma que se’l puguin posar ells sols i marcat amb el nom. 

 Petit neceser amb raspall i pasta de dents, marcat amb el nom. 

El divendres ho portaran tot cap a casa per rentar i tornar-ho el dilluns. 

 

Us demanem que els infants no portin joguines ja que es poden perdre i ocasionar conflictes. 
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1. PREUS I FORMA DE PAGAMENT. 

 

 Menú fix: 6,20€. Es considera fix mínim 2 dies a la setmana. Forma de 

pagament, rebuts domiciliats per compte bancari. 

Els rebuts es cobraran entre el 1 i el 5 de cada mes (excepte setembre que es 

girarà un cop començat el curs). 

Cal fer la inscripció prèvia al servei cada curs. 

IMPORTANT: Les despeses de gestió i comissions bancàries ocasionades per la 

devolució d’un rebut aniran a càrrec de la familia. Aquest import és de 4€ per 

rebut tornat. La devolució de dos rebuts de menjador, causarà baixa al servei 

fins que la situació es regularitzi. 

Per qualsevol observació o incidencia en qüestions de gestió de rebuts, us heu 

de posar en contacte amb el departament de comptabilitat de l’empresa:  

Per telèfon: 93 534 34 75, amb Mertxe o al mail mertxe@ecoataula.cat. 

 

 Menú esporàdic: 6,80€. Les famílies que utilitzin el servei amb aquesta 

modalitat, hauran de comprar els tiquets als caixers automàtics  “ServiCaixa”. 

El pagament s’ha de fer amb qualsevol targeta de crèdit, i aquest servei no 

genera cap comissió. Aquest tiquet haurà d’indicar el nom complet i curs de 

l’alumne, i la data del dia que es fa ús del servei de menjador, important: un 

tiquet sense dades NO SERÀ VÀLID. S’ha d’entregar el mateix dia a la 

coordinadora o deixar-lo en la bústia de menjador, sempre abans de les 10h.  

 

En la següent página posem les instruccions i els codis de compra de tiquets, 

també ho podeu consultar a la web de l’escola dins l’espai de menjador. 

 

 

Per qualsevol modalitat del servei, és necessari emplenar les dades personals, signar i 

entregar el full d’inscripció acompanyat d’una  còpia de la targeta sanitària. 
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2. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL. 

 

L’horari del servei d’acollida matinal és de 7:45h a 9h, i es divideix en franges horàries 

segons les necessitats. 

 

7:45h a 9h – 4,50€/dia 

8h a 9h – 4€/dia 

8:30h a 9h – 2,60€/dia 

 

Si el servei es contracta de forma fixa, el pagament anirà per domiciliació bancària 

(emplenar full d’inscripció d’acollida). Si es necesita de forma esporàdica, es pagarà 

amb el mateix sistema de tiquets que els menús. (segons instruccions) 

 

Durant els dies que l’escola fa jornada intensiva, s’oferirà sense cost adicional, el servei 

d’acollida fins les 16:30h. IMPORTANT: Els nens que marxin sols a casa, hauran de 

portar una autorització del pare/mare a la coordinadora. 
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3. RELACIÓ DE REBUTS DEL CURS 2017-2018 

 

 FIX  5 dies 
178 dies/curs 

FIX  4 dies 
142 dies/curs 

FIX  3 dies 
107 dies/curs 

FIX 2 dies 
71 dies/curs 

SETEMBRE 61,31€ 48,91€ 36,86€ 24,46€ 

OCTUBRE 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

NOVEMBRE 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

DESEMBRE 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

GENER 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

FEBRER 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

MARÇ 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

ABRIL 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

MAIG 122,62€ 92,82€ 73,71€ 48,91€ 

JUNY 61,31€ 48,91€ 36,86€ 24,46€ 

 

4. ABONAMENTS 

 

Els abonaments de les faltes d’assistència que hagin estat notificades abans de les 10h, 

es fan a mes vençut, un cop comptabilitzades totes les del mes, es procedeix a 

descomptar l’import que correspongui en el rebut del mes següent. Les que siguin del 

mes de juny, es farà l’ingrés en el compte bancari en el mes de juliol. 

L’import a retornar aquest curs serán 5€. 

En el cas d’enfermetat justificada, el 3er dia consecutiu de baixa en endavant, es 

retornarà l’import del menú total, des de el primer dia. 

La família és la responsable d’informar a la coordinadora, dels dies que estarà de baixa 

el seu fill/a,  i també de quan es torni a reincorporar al servei. 

Pels dies que els nens/es estiguin de colònies o fagin sortides d’un dia, la empresa farà 

la devolució del menú sencer en el mes següent. 
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AVÍS DE FALTA D’ASSISTÈNCIA 

Coordinadora Laura 

Per telèfon: 691 499 480 

Per mail: menjadorelparc@gmail.com 

Horari: 7:45h a 10h 

 

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Coordinadora Laura 

Per telèfon: 691 499 480 

Per mail: menjadorelparc@gmail.com 

I presencial amb previ avís. 

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 12:30h 

 

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Comissió de Menjador Ampa 

Mail: menjador.ampaelparc@gmail.com 

 

 

GESTIÓ DE PAGAMENTS I REBUTS 

Empresa Ecoataula, departament de comptabilitat. Mertxe 

Telèfon: 93 534 34 75 

Mail: mertxe@ecoataula.cat 
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