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INTRODUCCIÓ 
 

L’equip directiu de l’escola juntament amb l’AMPA i l’Ajuntament han elaborat el pla de funcionament de 
menjador de l’escola l’Estany pel curs 2017-18. 
El present pla de funcionament de menjador va ser aprovat pel consell escolar el divendres 5 de desembre de 
2017 amb el contingut següent: 
 

• La  gestió  del  servei  de  menjador  a  partir  del  12  de  Setembre  del  2017  el  realitza  el  Consell
Comarcal del Moianès al mateix recinte del centre 

• Per atendre aquest servei, el Consell  Comarcal del Moianès té contractada l’empresa TRESMES
ECOACTIVA que es fa càrrec dels menús diaris, del monitoratge i de la neteja de cuina i menjador.
El  cobrament  dels  rebuts  ho  gestionarà  l’empresa  conjuntament  amb el  Consell  Comarcal  del
Moianès.

 

TRESMES ECOACTIVA 

C. Josep Carner 18 - 08402 GRANOLLERS - BCN -  T. 93 879 60 58 - tresmes@tresmes.com 

 
• El servei de menjador escolar atén els alumnes del 1r. i el 2n. cicle d’Educació Infantil i Educació

Primària (1 a 12 anys) de l’escola l’Estany. 
 

• DIES: de dilluns a divendres. 
• CAPACITAT MÀXIMA: 50 alumnes. 
• HORARI DE MENJADOR: de 13:00H a 15:00h. 

De 13:00 a 15:00h alumnes del 1r i 2n. Cicle d’Ed. Infantil i Ed. Primària. 
• A petició de les parts implicades es crea una comissió de menjador formada per: 

   
• Equip directiu de l’escola 
• Representant de l’AMPA 
• Representants de les famílies de l’escola 
• Representant de l’empresa contractada 

 

OBJECTIU GENERAL 
 

L’objectiu general és oferir una bona alimentació, sana i equilibrada als seus usuaris i que l’espai del
migdia sigui un espai de lleure educatiu. Es procura, doncs, que el menjador sigui alhora una eina educativa i
formativa desenvolupant i reforçant en els alumnes els hàbits correctes, valors i comportaments adequats en
aquest  espai  del  migdia.  Així  mateix  es fomenta una alimentació variada i  equilibrada procurant  que els
alumnes s’acostumin a menjar de tot, distingint sabors i olors i identificant els diferents aliments. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

• La Monitora comprovarà diàriament i rigorosament la qualitat del menús i la seva temperatura 



per tal oferir-los amb tota garantia sanitària. 
 

• També es treballaran els hàbits següents: 
 

- Rentar-se les mans. 
- Parar la taula. 
- Utilitzar bé els coberts i el tovalló. 
- Parlar sense cridar. 
- Menjar a poc a poc i amb tranquil·litat. 
- No aixecar-se de la taula i seure bé. 
- Ser polits i no embrutar l’espai. 
- No jugar a taula ni llençar el menjar. 
- No sortir del menjador sense permís. 
- Respectar els companys i companyes. 
- Respectar i fer cas de les monitores. 
- Respectar les decisions de grup. 
- No entrar a la zona de cuina sense indicació de les monitores. 
- Rentar-se les dents. 
- Aprendre a participar i jugar a l’estona de pati. 

ESPAIS 
 
Menjador (sala polivalent), pati, aula d’infantil per dormir i lavabo del costat de la cuina per rentar-se les 
dents. 
 

INFORMACIONS 
 

La informació a les famílies es dóna a l’inici del curs escolar per mitjà d’una reunió de famílies i d’una 
circular informativa. 

Cada mes es lliurarà el menú a cada familia. Hi haurà les còpies dels menús al plafó informatiu de 
l’escola i es penjarà a la web de l’escola. 

A finals del primer trimestre i del tercer es lliurarà un petit informe de menjador per les famílies. 
Qualsevol ajuda (beques) de menjador s’ha de sol·licitar al Consell Comarcal del Moianès. 

 

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ 
 

Els menús s’elaboren a l’obrador de l’escola de Castellterçol i que avala amb l’estudi de seguretat 
alimentària i nutrició feta per l’equip dietista de l’empresa TRESMES ECOACTIVA. 
 
El personal que atendrà el menjador per aquest curs escolar és el següent: 

 Personal de l’empresa amb enllaç a l’escola i les monitores:
       Imma Gàlvez i Ester Serra

 Personal encarregat del servei: 
Monitora : Pili Company 
Monitora en pràctiques: Laura Poquet 

 

FUNCIONS DE LES MONITORES 
 

- Mantenir l’ordre tant al menjador com als patis i espais de menjador. 



- Dinamitzar les activitats de l’estona de lleure. 
- Vetllar per la seguretat i el benestar dels alumnes. 
- Abans de començar a dinar, esmentar els hàbits elementals del menjador (utilitzar coberts, tovalló,

seure bé, etc). 
- Transmetre ordre i tranquil·litat. 
- Separar avisos personals dels col·lectius. 
- Comunicar als pares/mares i al centre escolar qualsevol accident o malaltia per a la seva recollida. 
- Comunicar al centre escolar les incidències diàries del servei. 
- Comunicar  a  les  famílies  quan  un/a  alumne/a,  habitualment,  no  té  gana  o  no  vol menjar.  La

comunicació es farà a través de la tutora o bé de l’agenda escolar. - Escoltar i respectar els alumnes. 
 



INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER L’EMPRESA A INICI DE CURS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL 
MENJADOR: 
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