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Benvinguts al menjador  
 

En primer lloc us agraïm la confiança d’alimentar als vostres fills. El nostre compromís és fer tot el possible 

per satisfer les vostres expectatives. 

Som  una empresa catalana, de més de trenta anys d’experiència, especialitzada en menjadors escolars i 

educació en el lleure,  formem part del grup cooperatiu AUSOLAN. 

Els nostres objectius son: 

 Garantir les necessitats nutricionals dels infants gràcies a una dieta equilibrada, mentre aprenen 

que l’acte de menjar pot ser una satisfacció i un acte social de convivència. 

 Fomentar l’adquisició d’hàbits i actituds, que fan que els infants adoptin un estil de vida saludable. 

 Educar en el lleure, transmetent uns valors comuns, de responsabilitat, de respecte, de compromís, 

de tolerància, de sinceritat, de justícia, de consciència ecològica i de pau. 

 Aconseguir que els  infants visquin el seu temps lliure de manera creativa, segura i divertida. 

L’atenció a les famílies 

Per nosaltres la complicitat amb les famílies és fonamental. Per aquest motiu és necessari tenir varies  vies 

per  on podeu comunicar-vos amb la vostra coordinadora/or. Tots els avisos seran revisats cada dia abans de 

les 9h  del matí.  A través de l’aplicatiu TPV podeu comprar el tiquet per si el vostre fill/a es queda a dinar, 

indicant a observacions si cal algun tipus de dieta. Si voleu posar-vos en contacte amb la coordinadora de 

l’escola haurà de ser  dins de l’horari establert. 
 

ROCIO    Tel: 937165146 

 Horari  dilluns o dijous  de 11.30H A 12H 
 

Els alumnes de P3 tenen la llibreta viatgera, que facilita una comunicació diària amb les famílies. A la resta 

de cursos es farà un informe trimestral. Tenint en compte que qualsevol incidència que hi hagi a l’hora del 

menjador, es comunicarà el mateix dia a les famílies. 

Els nostres menús        

 Els nostres menús estan certificats amb la qualitat de la Marca Cuina Catalana, 

que garanteix que incorporen  un elevat nombre de plats de Cuina tradicional, 

utilitzant el màxim de productes de proximitat i de temporada,  fet que 

contribueix al coneixement i la preservació dels productes autòctons. 

 Els productes ecològics estan presents al nostre menú, dos cops al mes i els integrals mensualment.  

 L’equip de dietistes nutricionistes elabora els menús tenint en compte les recomanacions de la 

Generalitat de Catalunya.  

 Per a tots els alumnes amb necessitats especials realitzem dietes personalitzades a partir dels informes 

mèdics que ens faciliten els pares. Tenim uns protocols d’actuació molt estrictes per garantir la seguretat 

dels comensals. No preparem dietes personalitzades sense informe mèdic. 

 Cada trimestre lliurem a les famílies un tríptic amb els menús on hi ha la valoració nutricional per dia, un 

resum de les activitats que es duran a terme al menjador escolar i alguns consells dietètics. A més a més, 

us proposem combinacions per equilibrar el dinar i el sopar. 

 Oferim servei de pícnic, a tots els usuaris  fixes del menjador i a tots els eventuals que ho desitgin, us 

recordem que tots els alumnes becats, tenen dret a pícnic de dinar a totes les excursions.  
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El nostre projecte Educatiu 
Som empresa col·laboradora, de la candidatura pel reconeixement de la Cuina Catalana com a Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, a través del nostre PROJECTE EDUCATIU que ens aproparà al 

coneixement dels bons hàbits alimentaris, d’higiene i de comportament responsable, a través del centre 

d’interès. En aquest centre en la franja de menjador més que planificar activitats molt dirigides  es prioritza 

l’espai  d’esbarjo  i s’intenta dinamitzar més  les estones de temps lliure.  

 

“La cultura de l’alimentació saludable” 
Serà un any de llibre on: 

 Ens aproparem a diferents sabors i aliments no coneguts mitjançant les Taules de la Descoberta.  

 Celebrarem les Festes Populars com a trets d’identitat del nostre patrimoni cultural.  

Acompanyats dels nostres tres amics, el Pere i la Mariona, castelleres, i una poma màgica: La Messana, 

apreciarem el gust per la lectura de la mà d’un gran escriptor, Jules Verne: 

 Al Primer trimestre, amb el llibre  Viatge al centre de la terra, reflexionarem sobre la cura de la 

terra. Amb aquest objectiu, celebrarem dues Taules de la Descoberta, la de l’arròs  i la dels tubèrculs, 

amb l’agraïment per les festes populars, com la Castanyada i el Nadal i pel regal de la natura de tots 

els aliments vegetals.  

 Al Segon trimestre el llibre Al voltant de la Lluna, ens farà evitar la contaminació atmosfèrica. 

Parlarem de la necessitat de prendre a l’hivern aliments per estimular el sistema immunitari, com els 

de la Taula de la Descoberta dels cítrics. El raonament de mantenir les nostres arrels ens farà celebrar 

carnestoltes i la mona de Pasqua, amb la dieta de la lectura que alimenta els somnis i  aporta el sentit 

d’una vida sana.  

 Al Tercer trimestre, el llibre Cinc setmanes en Globus, ens farà estimar l’aigua i el descobriment de 

les terres fèrtils lliures de residus.  Amb tenacitat, farem una Taula de la Descoberta de Fruites 

exòtiques, on  la diferencia de clima ens farà tastar sabors desconeguts. I amb el valor de la saviesa 

que aporta un any ple de lectura, aprendrem a comprendre l’alimentació, a emocionar-nos, a somiar, a 

imaginar, a  riure i a interioritzar tots els hàbits saludables que fan del menjador un lloc 

d’aprenentatge i de convivència. 

Material necessari 

 Els nens/es de P3, P4 i P5  hauran de portar una bata de menjador. 

 

La  normativa del menjador 
 La inscripció al menjador: Per poder estar inscrit al servei cal emplenar la fitxa d’inscripció al 

menjador, on figuren totes les dades del nen/a i retornar-la a la bústia del menjador o entregar-la al/la 

coordinador/a del menjador. Les dues opcions són sempre abans de començar a fer ús del servei, per 

garantir el tracte individual que tot el nen i nena es mereix.   

 La sortida de l’escola: Cap usuari del menjador, pot sortir de l’escola sense autorització del  pare, mare 

o tutor. També,  preguem que si han de venir a buscar a qualsevol nen/a  durant l’hora del servei ho 

comuniquin,  per poder gestionar l’hora de l’àpat i tindre un control necessari dels  usuaris diaris.  

 Les dietes: Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 9h del 

matí . També s’haurà de lliurar a la coordinadora del menjador la recepta del metge, en cas que s’hagi 

d’administrar algun medicament als infants. 

 Els nens de P3: Per garantir el descans necessari entre el matí i la tarda, els nens de P3 tindran l’opció 

de dormir o descansar per agafar forces per les activitats lectives de la tarda. Caldrà que portin el 

material que us indicarem. 
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NORMATIVA SERVEI DE MENJADOR 

ESCOLA PAU CASALS 

Benvolgudes famílies 

Us presentem una normativa  en clau de narració. Volem evitar la clàssica fórmula del “això no es 

pot fer i això tampoc”. Només cal que la comenteu entre vosaltres, traduint als més petits/es allò 

que no entenguin i explicant als més grans allò que els costi més d’entendre. 

S’han acabat les classes 

L’equip d’educadors/es d’ AUSOLAN  et vol aconsellar, recordar o proposar algunes normes: 

 Recorda la conveniència de no sortir del recinte durant aquesta estona i, si ho has 

de fer,  indica l’hora i el dia de sortida amb autorització signada pel pare, mare o 

tutor que et recollirà.  

 Els més petits (P3,P4 i P5) us heu d’esperar a la classe fins que la monitora de 

menjador us vingui a buscar. 

  Si ets del grup dels grans (de 1r a 6è) el primer que has de fer quan surtis de classe 

és trobar-te amb el/la teu/va educador/a. Si per alguna raó no pots anar-hi en sortir 

de classe, perquè estàs acabant una tasca a la classe, per exemple, hauràs de 

comunicar-ho al/la teu/va educar/a.  

 Quan et convoquin per anar a files de menjador, recorda d’ésser puntual. Deixa els 

jocs i el seu material al lloc que t’hagin indicat i intenta relaxar-te per entrar a 

dinar. 

 Cuida els WC com si fossin de casa teva. Si veus que no hi ha el material necessari o 

no es troba en condicions, ens ho comuniques. Recorda que no és un lloc per jugar.  

 Abans d’entrar al menjador et convocaran per grups i els educadors passaran llista 

per confirmar la teva assistència. Caldrà entrar al menjador en ordre i silenci, 

respectant els altres. Durant aquesta estona pretenem que estiguis tranquil/il.la. 

Durant el dinar es mantindrà un to de veu baix, l’alumnat seurà bé i menjarà 

correctament. 

 Passarem al lavabo a rentar-nos les mans. Recorda d’anar al WC. Recorda la 

importància d’ensabonar-te bé les mans. Cal esbandir-se dins la pica per evitar 

mulladers a terra. Deixa el lavabo net per respecte als altres. 

 

És l’hora de dinar 

 Entra relaxat i tranquil. Això permetrà que els qui estan dinant puguin gaudir d’aquesta 

estona, tal com ha de ser. 

 No t’aixequis del lloc sense l’autorització de l’educador/a. Si vols alguna cosa, només has 

d’aixecar el braç, i tant aviat com pugui t’atendrà. Ho fem per evitar que el menjador es 

torni en un guirigall de gent amunt i avall i trenqui l’harmonia que necessita un bon àpat. 

 No t’impacientis!, si l’educador/a no et pot atendre de seguida, ho farà més tard. 
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 Potser algun dia t’agradarà molt el menjar. Un altre dia, t’agradarà menys. És important 

tastar de tot i acabar-se tot el que hi hagi al plat. Ah! Si ets al·lèrgic/a o no pots menjar 

algun aliment, és important que ens portis la prescripció del metge, juntament amb la dels 

pares. 

 El menjador  no és com el de casa teva, i el fet d’ésser molt gran, fa que les veus ressonin. 

El to de veu ha de ser més baix. Si et demanen que parlis sense cridar, no tenim cap 

dubte que ens faràs cas. Gràcies 

 En la nostra societat utilitzem gots, plats, forquilles, ganivets... És importat que els 

sàpigues utilitzar amb correcció i, si no en saps, t’ ensenyarem amb paciència i bones 

maneres. També són bones maneres: 

 Donar el bon profit abans de començar. És signe de bona educació. 

 Menjar amb la boca tancada. Així evitem passar engrunes a altres companys. 

 Parlar un cop t’has acabat el menjar de la boca.  

 Eixugar-se la boca amb el tovalló abans de beure aigua.  

 Asseure’s bé. Per tenir l’esquena en bona posició. 

 No aixecar-se per parlar amb el/la company/a del costat. Fes-ho al pati. 

 Omplir els gots fins a la meitat. Per evitar fer mullader a la taula. 

 Esmicolar el pa a la panera o al plat. Per evitar engrunes a la taula. 

 No fer soroll amb els estris de menjar, picant a taula o als plats. 

 No llençar menjar a terra. És una norma d’higiene bàsica. 

 No fer marranades o fer malbé el menjar. Es un respecte pels qui tens al costat 

i per tu mateix. 

 Escoltar els/les companys/es quan parlen. Així aprendràs més de bona 

companyonia. 

Vols tenir una bona digestió? Recorda 
 

 No s’ha de menjar excessivament de pressa. Endarrereix la digestió i tindràs la 

sensació d’estar massa ple/na, i no podràs assaborir el que has menjat. 

 No s’ha de menjar excessivament lent. Trobaràs el menjar fred i alguns 

aliments s’estovaran i d’altres es ressecaran. 

 Si menges pa i beus aigua abans de dinar, això et traurà la gana. 

 Hauràs de menjar, com a mínim, una mica de cada plat. Aquestes racions són 

les bàsiques per créixer d’una forma equilibrada i sana. 

Pel que fa a l’aspecte d’equilibri, qualitat i varietat alimentària, de moment no t’has de preocupar, 

ja que el/la nostra dietista ja fa temps que hi ha pensat i el personal de la nostra cuina sap molt bé 

com preparar-ho. 

En acabar de menjar 
 

 Si tens alguna responsabilitat o servei en el teu grup de taula, hauràs de fer-la, col·laborar 

en la feina, complint els càrrecs rotatius segons l’edat;  sinó, ja pots sortir a jugar o a fer 

activitats d’estudi o d’esbarjo que estiguin programades. 

 Com pots comprovar, després de dinar i com que ja has començat la teva digestió, no et 

sentiràs tan àgil com abans. És millor, si no tens activitat programada, que aprofitis aquest 

temps per fer la xerrada amb els/les amics/gues, que juguis a jocs de taula o simplement 

aprofita l’estona per preparar l’estudi de la tarda. 

 Recorda també que un quart d’hora abans d’entrar a classe de tarda aturarem els jocs 

perquè puguis arreglar-te per anar a classe. 
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Normes de convivència cívica i social 
 

Com pots observar, al migdia et trobes amb nens i nenes de diferents cursos: uns més grans i uns 

altres més petits. Això fa que tots tingueu diferents interessos a l’hora de jugar o d’aprofitar el 

temps. El nostre deure com a educadors/es vostres és permetre que tots hi tingueu espai. Per això, 

has de tenir en compte el següent: 

 

 El respecte envers els altres és la primera norma a considerar. Respecte en els jocs: les 

regles, però sobretot respecte perquè no hi hagi mai malentesos per petites coses sense 

importància. 

 Si algun cop tens alguna picabaralla o la veus, cal que ho comuniquis a l’educador/a que 

hi hagi d’encarregat/ada en aquell moment al pati. 

 Cal mantenir el pati sense cap tipus de brossa (papers, plàstics, pells de fruites...) Abans 

us hem parlat de la higiene del cos i dels aliments, ara us parlem de la higiene dels espais 

de lleure. Cal mantenir i conservar els espais verds de la teva escola. Aquesta norma és  

important per a la millora del nostre medi ambient. 

 Durant l’estona del menjador, més d’un cop et demanarem el teu ajut per organitzar o 

endreçar.  

 

Es consideren conductes contràries a la convivència: 

- Les faltes de respecte, dir males paraules, ofenses, agressions físiques, amenaces o 

humiliacions a companys/es,  educadors/es i personal de cuina; l’alteració injustificada de les 

normes del menjador i del desenvolupament de les seves activitats; el deteriorament de les 

instal·lacions, equipaments de l’escola o pertinències d’altres companys/es; la sostracció de 

material d’altres (companys i companyes o educadors/es) 

Els comportaments incorrectes seran considerades faltes de disciplina i, per tant, subjectes al 

Reglament de règim intern del centre i dels protocols d’actuació de l’empresa AUSOLAN. 

Protocol d’actuació  

Les faltes reiterades i/o greus poden comportar l’expulsió temporal i/o definitiva del menjador 

segons la gravetat. La determinació de la gravetat de la falta es determinarà atenent específicament a 

l’edat, coneixement, responsabilitat, intenció, reiteració i altres circumstàncies que minven o 

agreugen l’acció. 

Disposem d’un protocol d’actuació  en cas d’incompliment de la normativa; les conductes irregulars 

es podran considerar lleus o greus. 

 

 Faltes lleus. Es consideren faltes lleus aquelles que no siguin greument perjudicials 

per a la convivència: 

 

- Dir males paraules, faltes de respecte i ofenses lleus a companys/es pròpies del llenguatge 

dels nens i nenes o provocar un deteriorament no intencionat de llurs pertinences. 

- Alteració puntual  i injustificada de les normes del menjador i del desenvolupament de les 

seves activitats i el deteriorament  lleu o involuntari de les dependències o equipaments del 

centre. 

- La manca de respecte lleu envers al monitor/a. 
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En els cas de les faltes lleus els/ els educadors/es avisaran verbalment a l’alumne i ho anotaran a la 

llibreta d’incidències del servei de menjador. L’educador/a reflexionarà amb ell/a sobre la 

necessitat de complir les normes, es comunicarà a les famílies (per escrit) i el nen/a podrà tenir 

privació del temps d’esbarjo o un canvi de torn a l’hora de dinar i farà un full de reflexió.  

 

La reiteració de tres faltes lleus, comportarà un comunicat  amb la família així com la privació del 

dret d’ús del servei de menjador entre dos i tres dies. 

 

 Faltes greus. Es consideren faltes greus aquelles que siguin greument perjudicials 

per a la convivència: 

- La reiteració de faltes lleus. 

- Injúries, faltes de respecte i ofenses greus, agressions físiques, amenaces o humiliacions a 

companys/es,  educadors/es i personal de cuina o actes que atemptin greument contra llur 

intimitat o llur integritat personal cap a l’adult o qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

- El deteriorament  intencionat de les instal·lacions, equipaments de l’escola o pertinences 

d’altres companys/es, adults o membres de la comunitat educativa. 

- Alteració  injustificada i greu de les normes del menjador i del desenvolupament normal  de 

les  activitats del centre o el deteriorament greu de les dependències o els equipaments. 

- La  falsificació o la sostracció de  documents , materials acadèmics, material  escolar no 

fungible (projectors, ordinadors, cadires...) del centre. 

- La sostracció  de material personal de companys/es, d’educadors/ores, personal de cuina . 

- Els actes o la possessió de mitjans o substàncies  que puguin ésser perjudicials per a la 

salut, i la incitació a aquests actes. 

- La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 

En el cas de faltes greus, els educadors/es  reflexionaran amb l’alumne i li faran veure la gravetat 

del seu comportament en relació a la convivència. Les monitores conjuntament amb la coordinadora  

de menjador decidiran  les accions que el nen/a  durà a terme pel bé de la comunitat. Farà un full 

de reflexió.  

Es notificarà a l’escola, convocarem a la família per fer una entrevista i es procedirà a la privació 

del dret d’ús del servei de menjador  a partir de tres dies fins la resta del curs (segons gravetat del 

comportament).  

 

                   

 

 

 

La  inscripció al menjador, suposa l’acceptació de la citada normativa. 

 

 

 

 

 

 

 


