
 1 / 1 
 

            MENJADOR ESCOLAR    
 

La confecció i el control dels menús es realitza per professionals de la dietètica 

d’acord amb les recomanacions nutricionals que es donen des dels organismes 

oficials de salut pública, tenint en compte les necessitats energètiques per a cada 

edat. Els menús són revisats cada curs  pel Departament d’Educació i el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

 

L’elaboració del menjar té lloc a la cuina central de l’empresa Alimentrti s’utilitza el 

transport en línia freda, complint rigorosament les condicions higièniques-sanitàries 

marcades per sanitat. El menjar arriba al centre un dia abans de ser consumit pels 

infants, és a dir dilluns arriba el menjar de dimarts i així respectivament. 

 

A la cuina central i a l’hora de repartir el menjar, es seguirà les derivacions dels 

mateixos segons les intoleràncies o bé al·lèrgies existents en el propi centre. El 

menjar es servirà a la zona de menjador, fora de l’espai de cuina, i serà servit en 

safates. 

 

Els nens/es que tenen algun problema mèdic, en referència al menjar, hauran de 

complimentar la fitxa corresponent adjuntant  un informe mèdic, que serà lliurat als 

responsables de cuina.  

 

Els controls directes dels aliments, així com de les instal·lacions, es porten a terme 

mitjançant inspeccions sanitàries que garanteixen un bon funcionament del servei.  

- Departament de qualitat de Servei d’Àpats SL. 

- El Consell Comarcal del Maresme, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

 

Cada menú disposa de primer plat, segon plat, postres, pa i aigua de l’aixeta que és 

apte pel consum humà. O bé aigua mineral si l’ajuntament o l’AMPA la proporciona. 

 

En el cas de menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, 

celíacs,  diabetis, colesterol, intolerància a la lactosa…, els pares o tutors 

legals de l’alumne, hauran de presentar la fitxa corresponent a la persona 

responsable del menjador, juntament amb la fotocòpia del corresponent certificat 

mèdic, que quedarà a l’arxiu de la coordinadora del servei de menjador i a 

l’expedient escolar de l’alumne.  

 


