
Menjadors escolars de proximitat, 

ecològics i de temporada



Gestió integral del servei de menjador i activitats
Confecció de menús i 

servei de cuina

· Més de 15 varietats de menús

· Productes frescos i de proximitat

· No elaborats ni precuinats

·Introducció nous 

aliments

Selecció i contractació de 

monitoratge i equip de 

cuina qualificat

Gestió Econòmica

Gestió de cobrament i 

rebuts a les famílies 

usuàries de menjadors, 

acollida matinal i 

activitats extraescolars





Projecte Pedagògic del menjador
Pedagogia Activa, l’infant esdevé el protagonista

Immersió lingüística a la 

llengua anglesa

Tot el personal nou que 

s’incorpori al projecte, 

dinamitzarà i treballarà amb els 

infants en angles

Fomentem la importància

d’una bona alimentació i pràctiques 

saludables a partir de treballar els 

hàbits alimentaris, d'higiene i

de bon comportament 

Comissió d’alumnes de menjador

Fomentem la participació dels infants,

mensualment els delegats dinaran amb el 

coordinador per exposar les seves

opinions i propostes

Festa de l’espai migdia

Trimestralment celebren una jornada 

especial amb Castells inflables, 

música o jocs gegants



Projecte Pedagògic del menjador
Pedagogia Activa, l’infant esdevé el protagonista

Dinamització del temps lliure 

a partir d’activitats guiades

Mitjançant una inscripció les 

famílies decidiran les activitats 

que realitzaran els infants cada 

dia

Festa dels aniversaris

Cada mes celebrem els aniversaris de 

tots els infants que han fet anys els mes 

corrent,

amb decoració festiva i pastís per a 

Tots els infants

Cada divendres:

Olimpíades esportives

Jocs tradicionals



Horaris i preus de menjador d’acollida matinal 
Acollida Matinal

8 a 9h

Fixe 8 a 9h: 40€/mes

Acollida matinal esporàdica

5€€

Servei de menjador

13:00 a 15h

Fixe: 6,50€

Esporàdic: 6,90€

Fixe: mínim un día concret a la setmana



Organització del servei de menjador

Atenció a les famílies

Telèfon mòbil: 679 11 48 78

(amb whatsapp)

coordinacio@saliaescoles.com

- Per fer ús del servei de menjador és imprescindible complimentar

la inscripció amb totes les dades

- Les modificacions es comunicaran amb un marge de 10 dies

per correu electrònic

- Els rebuts es giraran entre el dia 1 i 10 de cada mes

- Les faltes d’assistència avisades abans de les 10h s’abonaran el 100%

abans del dia 15 del mes següent



“Més que menjar... Donem vida”


