
MENJADOR ESCOLAR CURS 2017-2018 

- Escola Montbui - 

 

Càtering Anna M. Florenza 

El centre gestiona el servei de menjador amb la contractació del Càtering Anna Mª Florenza. 

Aquest curs el Càtering cuinarà a la cuina de l’escola. 

 Els menús s’adeqüen a les necessitats dels alumnes mantenint un correcte equilibri dietètic. Es 
podran trobar a la web de l’escola cada 2 mesos. Els menús han estat elaborats segons la 
freqüència d’aliments i tècniques culinàries recomanades en la programació de menús escolars 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (aquests són revisats pel mateix 
departament). 

 
 

PERSONAL: en funció del nombre d’alumnes fixes 

- Monitors:   13 

- Coordinador:  2 

- Servei auxiliar:  2 

- Cuina:   2 

 

Tindrem dos torns  de menjador diferenciats: 

Primer torn: P5, 1er, 2on i 3er 

          P3 i P4 (menjaran  tots junts a una de les seves classes). 

Segon torn: 4rt,5è i 6è. 
 

 

PREUS: 

- Alumnes fixes: 6,20€/dia (IVA inclòs).  
El pagament es farà domiciliació bancària, no s’admetrà cap altre modalitat de pagament. Aquells 
que facin ús del servei de menjador 3 o més dies a la setmana. OBLIGATORIAMENT hauran de ser 
els mateixos dies de la setmana. 

 
- Alumnes fixes esporàdics: 6,80€/dia (IVA inclòs).  

Aquells que facin ús del servei de menjador menys de 3 dies a la setmana. OBLIGATORIAMENT 
hauran de ser els mateixos dies de la setmana. 



 

- Alumnes esporàdics: 7,00€/dia (IVA inclòs).  
Els alumnes que es quedin de forma esporàdica hauran de pagar, el mateix dia amb tiquet de caixa 
el menú a la coordinadora de menjador (a consergeria de l’escola). 

 
En cas que un alumne/a sigui usuari fix i no assisteixi a l’escola (malaltia o un altre causa) caldrà que 

avisi a la coordinadora abans de les 09:30h. En aquest cas només es cobrarà la part corresponent al 

monitoratge (4,20€) i es retornarà a la família el cost del menú (2,00€). 

 

Quotes mensuals, domiciliació bancària: 

Es farà una mitja dels imports de tots els mesos ( octubre a maig) i es repercutirà entre 8 mesos, de 
manera que les famílies pagaran tots els mesos la mateixa quota. La quota de juny  i setembre es 
facturarà a part. En cas que la família es doni de baixa abans de finalitzar el curs se li retornarà l’import 
pagat a compte. 

178 dies lectius: 

MES DIES PREU PREU REPERCUTIT 

Setembre (P4 a 6è) 14 86,80€ - 

P3 10 62,00€ - 

Octubre 19 117,80€ 114,70€ 

Novembre 21 130,20€ 114,70€ 

Desembre 13 80,60€ 114,70€ 

Gener 18 111,60€ 114,70€ 

Febrer 20 124,00€ 114,70€ 

Març 17 105,40€ 114,70€ 

Abril 19 117,80€ 114,70€ 

Maig 21 130,20€ 114,70€ 

Juny 16 99,20€ - 

 

 

Rebuts domiciliats, els 5 primers dies del mes següent. El mes de juny es domiciliarà a partir del dia 25 de 
juny. 

Només es farà un rebut per alumne/a. 

En cas de devolució bancària es cobrarà la despesa de devolució (8,00€/rebut). Si es reincideix no es podrà 
tornar a domiciliar i passarà a contemplar-se com a esporàdic i haurà de pagar diàriament amb el tiquet 
Caixabank. EN CAP CAS ES COBRARÀ EN EFECTIU. 

Per poder fer ús del servei cal estar al dia en el pagament. En cas d’un impagament l’alumne 

no podrà entrar al menjador. 

En cas de falta d’assistència de l’alumne es farà el descompte corresponent de la part del menjar. (cal 
avisar abans de les 09:30h) 

 

 

 



Alumnes esporàdics: 

Els alumnes que es quedin de forma esporàdica hauran de pagar el menú, el mateix dia amb el tiquet 
Caixabank i presentar el tiquet/justificant al mateix dia o el dia abans a la coordinadora de menjador de 
09.00h a 09.30h a la consergeria de l’escola. EN CAP CAS ES COBRARÀ EN EFECTIU.   

 

Per a utilitzar aquest servei cal omplir i fer entrega dels següents documents: 

1. Fitxa de dades personals: cal omplir-la abans de començar el servei de menjador. És important 
anotar-hi els telèfons de contacte per poder comunicar qualsevol informació i/o en cas 
d’emergència. 

2. Full d’administració de medicaments: en cas que els monitors/es hagin d’administrar algun 
medicament als alumnes, caldrà lliurar a la coordinadora de menjador un certificat del metge 
i una autorització dels pares o tutors legals, on hi consti: el nom de l’alumne, el curs, el 
medicament, la dosi i a quina hora s’ha de donar. L’envàs haurà de ser l’original amb el 
prospecte dins la capsa. 

3. Certificat-Informe mèdic: caldrà portar un certificat del metge en cas que algun alumne sigui 
al·lèrgic a algun tipus de menjar o bé necessiti fer una dieta especial. El cost del menú serà el 
mateix. 

4. Règim alimentari/Dieta: puntualment, si algun usuari del servei ha de fer dieta o règim, els 
pares o tutors legals hauran de trucar o comunicar-ho abans de les 09:30 a la coordinadora de 
menjador o bé, els alumnes hauran de portar un full amb la signatura del pare/mare o tutor/a 
on es demani el menú especial (dieta o règim). 

5. Autorització per sortir del centre: els alumnes que utilitzin el servei de menjador i, per alguna 
raó, hagin de marxar de l’escola dins del seu horari, hauran de dur una autorització signada 
pels pares o tutors legals indicant l’hora en la que el vindran a recollir i el nom de la persona 
que vindrà, i que donaran pel matí a la coordinadora. 
No s’entregarà cap alumne sense aquest justificant. 

  

HIGIENE BUCODENTAL: 

Per motius logístics, aquesta activitat només la faran els nens/es que portin dins d’un necesser el raspall 
de dents i la pasta, degudament identificat, amb el nom del nen/a i la classe a la que pertany. 
Cada infant és responsable del seu raspall. Tot raspall que a l’hora de recollir el menjador es trobi fora del 
seu necesser, per motius higiènics, serà llençat a les escombraries. D’aquesta manera fomentem la 
responsabilitat dels nens/es. 
Els necessers es podran deixar al menjador. 

 

SERVEI DE PÍCNIC 

Quan hi hagi una sortida escolar els alumnes que fan servir el servei de menjador tindran pícnic, en cas 
de no voler-ho caldrà comunicar-ho dos dies abans de la sortida( abans de les 15:00h).  
La resta d’alumnes podran demanar pícnic dos dies abans de la sortida( abans de les 15:00h), en cas de 
necessitar-lo (4,00€). El pagament serà el mateix procediment que l’alumne que es queda esporàdic (via 
Caixabank). 
El pícnic consta de : botella d’aigua, peça de fruita, pasta de colors amb formatge, pollastre arrebossat i 
un paquet de galetes. 
 
 



ENTRETENIMENTS A L’HORA DEL MENJADOR 

Després de dinar els alumnes, agrupats per cicles, realitzen diferents entreteniments. 

Aquestes activitats començaran a l’octubre quan els grups estiguin definits. Durant el mes de setembre 
faran activitats dirigides al pati.  

Educació Infantil: 

- EI1: possibilitat de fer una petita migdiada. 

- EI2 i EI3: es divideixen en dos grups: un d’ells va al gimnàs a fer jocs amb material (pilotes, cordes, 

cèrcols), i l’altre grup fa jocs dirigits al pati. 

 

Educació Primària: 

Alguns d’aquests entreteniments es fan a l’aire lliure: jocs de pati, jocs preesportius i joc lliure. 
Els altres es fan en espais tancats: jocs de taula i deures/estudi. 
Aquestes activitats les fan sota la supervisió d’un monitor/a. 
El servei de menjador l’entenem com un espai educatiu que fomenta la salut, els hàbits i els valors socials. 
L’assoliment d’hàbits i actituds és fonamental pel desenvolupament personal de cada nen. 

 Els/les monitors/res són les persones encarregades d’atendre els alumnes i vetllar per l’adquisició 
d’hàbits tant d’higiene com socials i tenen cura del seu comportament a l’hora de dinar i al pati. 

 El bon funcionament del menjador escolar exigeix que tots els alumnes que l’utilitzen respectin i 
compleixin les normes establertes i segueixin les indicacions del personal encarregat. 

 A la primera reunió de menjador al mes de setembre es reparteixen les normes i les quotes del 
curs. 

 

Més informació: 

Hi ha informe de l’evolució del nen/a cada trimestre.  

Hi ha una avaluació diària per als nens i nenes de EI1. Els/les monitors/es emplenen cada dia una nota de 
cada nen i nena per saber si s’ho ha menjat tot, ha fet migdiada... durant el primer trimestre, a partir del 
segon trimestre i per a la resta d’alumnat només s’omplirà la nota en cas d’incidència. 

 

 

 

 

 

 

Per qualsevol consulta contacteu amb els coordinadors (Alba González/ Amat de Sans - 617 51 77 07 - 
dins l’horari 9-10hores, o al correu: menjadormontbui@gmail.com). 

 

 

 

Setembre 2017 



RÈGIM DISCIPLINARI 
 

Es considerarà FALTA aquell acte que trenqui la convivència ja sigui en el menjador o en la realització 
d'activitats. 

El servei del menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes: 

FALTES LLEUS:  
L'incompliment de totes aquelles normes bàsiques del menjador: 

 Desobeir les indicacions dels monitors. 

 Romandre pels espais no permesos. 

 No rentar-se les mans abans de dinar. 

 Entrar o sortir del menjador de forma desordenada. 

 Entrar al menjador amb objectes no permesos (joguines, llibres...). 

 Canviar-se de lloc a la taula sense permís. 

 Aixecar-se de la taula sense causa que ho justifiqui. 

 No menjar correctament o fer mal ús dels parament de taula (coberts, tovalló...). 

 Negar-se a menjar. 

 Estar mal assegut o gronxar-se amb la cadira. 

 Fer soroll, aixecar la veu, cridar o parlar amb alumnes d’altres taules. 
 

Sancions a establir en cas de falta lleu 

 Amonestació verbal a l’alumne. En cas de reiteració (acumulació de 5 faltes lleus) comunicació 
per escrit als pares i a la direcció del centre. 

 Privació del temps d'esbarjo  

 Separació temporal del grup, o de la seva taula de menjador. 

FALTES GREUS: 

 Qualsevol falta lleu reincident (acumulació de 5 faltes lleus). 

 Alterar l' ordre i la convivència. 

 Manca de respecte i/o agressió verbal envers els altres. 

 El deteriorament del material i instal·lacions. 

 Sortir del menjador sense permís del monitor. 

 Entrar a la cuina. 

 Llençar menjar al terra o als companys. 

FALTES MOLT GREUS: 

 L'agressió física o amenaces envers els altres. 

 La destrucció intencionada del material i/o les instal·lacions del centre. 

 Actuacions perjudicials per la salut. 

 La sortida del recinte escolar sense l'autorització corresponent. 

 Qualsevol falta greu reincident (acumulació de 3 faltes greus). 



 

Sancions a establir en cas de falta greu i molt greu 

 Comunicació a la direcció del centre i entrevista amb les famílies. 

 Reparació econòmica dels danys causats al material del centre i/o personal. 

 Suspensió del dret a la plaça de servei de menjador per un període de temps o per tot el curs 
escolar. 

 

PRIVACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR  
La 1ª falta molt greu: 3 dies. 
La 2ª falta molt greu: 1 setmana. 
La 3ª falta molt greu: 15 dies.  
A partir de la tercera falta molt greu, pot suposar la pèrdua total del dret al servei. 

Recomanem llegir aquestes normes junt amb els vostres fills. 

 

INFORME D'INCIDÈNCIA 
Quan es produeixi una falta lleu , el/la coordinador/a l'anotarà al full de registre d'incidències i si 
aquestes es produeixen de forma reiterada s' avisarà a les famílies per escrit amb copia a la direcció del 
centre. 
Quan es produeixi una falta greu o molt greu el/la monitor/a ho comunicarà al/la coordinador/a i es 
farà un comunicat d'incidència escrit a la família amb còpia a la direcció del centre.  
L'escrit a les famílies s'ha de retornar signat al coordinador/a de menjador el dia següent. 

 

 


