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MENJADOR ESCOLA JOSEP MARIA CIURANA 

CURS 2018-2019 

OBJECTIUS GENERALS EN EL TEMPS DE MENJADOR 

1. Adquirir hàbits relacionats amb l'alimentació, adaptant-se als canvis alimentaris i a les 

diferents textures, temperatures i sabors, augmentant progressivament l'autonomia en 

l'alimentació, aprenent així a menjar sol, a controlar la ingesta d'aliments i acceptar una 

dieta variada. 

 

2. Participar en l'elaboració de pautes de conducta relacionades amb el menjar, coneixent i 

acceptant les normes establertes dins del nostre medi sociocultural. 

 

3. Utilitzar les habilitats motrius i sensitives de cadascun per utilitzar els estris de menjar 

amb total eficàcia. 

 

4. Conèixer la importància de rentar-se les mans abans de menjar i després d'anar al 

lavabo emfatitzant en el bon ús de l'aigua i en deixar el lloc net i ordenat.  

 

5. Aprendre a fer servir els coberts correctament i a mantenir un to de veu adequat a l'hora 

de menjador.  

 

6. Relacionar-se amb alumnes de tots els cursos en l'estona de menjador en el cas dels 

alumnes de 1er a 6è i poder així crear vincles entre aquests que de forma natural serien 

més difícils de crear.  

Als alumnes de P-3 se'ls convida a fer la migdiada, però en cas de que algú no la faci, és 
possible realitzar altres activitats.  

PAGAMENT 

 El pagament s'efectuarà per domiciliació bancària en el cas d'alumnes fixos (3dies 

mínim/setmana) a un preu de 4,94€ el dia. En el cas de quedar-se esporàdicament un 

dia, el pagament s'efectuarà el mateix dia entre 9:00-9:30 al menjador escolar a un preu 

de 6,50€ el dia.  

 L'alumnat que es quedi al menjador de manera fixa haurà d'adjuntar-nos el full 

d'inscripció.  

 Es retornarà el 40% de l'import del dinar de les absències comunicades de 9:00 a 9:30 

del matí via telefònica/presencialment i fins les 10:00 via mail.  

 En les sortides de tot el dia, en el cas de P3, P4 i P5 s'ha de portar el dinar de casa. En 

canvi, en el cas de 1er a 6è es pot demanar picnic o avisar amb 48 hores d'antelació que 

no vol. En els casos de no utilització del servei del menjador no es cobrarà el dia 

corresponent.  


