
 

 

 

 



Benvinguts al menjador 

Som una empresa catalana, de més de cinquanta anys d’experiència, especialitzada en 

menjadors escolars i educació en el lleure, formem part del grup cooperatiu AUSOLAN. Aquest 

curs 2020-21, el nostre servei de menjador s’adaptarà en tot moment als requisits generats 

per la Covid-19, establerts per les autoritats sanitàries. La nostra garantia de màxima seguretat 

tant en el tema alimentari, com pels infants i els membres de la comunitat educativa, es basarà 

en una neteja i desinfecció dels espais i equips, formació, senyalització de zones de pas, 

higiene de mans, distanciament de grups no estables, mascaretes .... amb un pla de 

funcionament acordat i aprovat amb l’escola. 

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 cooperació, de respecte, de justícia, de 

consciència ecològica i de pau. 

 

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. Tots els avisos seran 

revisats cada dia abans de les 9h del matí. A traves 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 Telf: 937165146 

Horari: dilluns o dijous de 11.30H A 12H 

 Els alumnes de P3 rebran, mitjançant un informe diari, que facilita una comunicació amb les 

famílies ( el full diari es posarà dins la bosseta). 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 via telefònica o per e-mail. 

Els nostres menús  

El nostre menú escolar està basat en: 

Una cuina casolana i de qualitat amb proveïdors propers, considerant la temporalitat dels 

aliments. 

Seguim les noves pautes que marca la Guia de La Generalitat: reduint la presència de carns 

vermelles i processades, augmentem la presència de llegums i aliments integrals 

(mensualment) i incloem l’opció de proteic vegetal com a segon plat. 

Els productes ecològics estan presents al nostre menú dos cops al mes. 



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 penjarem a la pagina web (apartat Menjador) i webs de l’escola/CCB, els 

menús, propostes del sopar (per equilibrar menú setmanal) i alguns consells dietètics. 

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. 

 

El nostre projecte Educatiu 

El projecte educatiu d’aquest any, està basat en la nova normalitat del menjador, traslladada 

als infants d’una forma lúdica d’aprenentatge d’hàbits, adaptada a tota la normativa dels 

Departaments de Salut i d’Educació. 

El centre d’interès d’aquest any serà La Descoberta del món màgic dels aliments, educant en 

la creació d’un futur sostenible. Entre tots els companys adquiriríem hàbits, com el de rentar-

se les mans, circular per diferents llocs... que amb una metodologia activa i participativa, ens 

ajudaran a seguir les normatives, en aquest món fantàstic inesperat. 

Cada trimestre descobrirem un lloc d’aquest món desconegut: 

 

1r MUNTANYES MÀGIQUES 2n COVA ENCANTADA 3r RIU MISTERIÓS. 

 

Aquest centre d’interès comença així: Un dia els infants estaven al menjador i vam trobar al 

pati una baldufa, juntament amb la monitora la vam fer girar i ens vam traslladar a un món 

diferent en el mig d’unes Muntanyes màgiques. 

Cada mes, tenim un ventall d’activitats programades de tots aquests àmbits: 

- Educació en hàbits i actituds: Mitjançant, cançons, dinàmiques i jocs, els infants assoliran 

comportaments saludables per evitar contagis de malalties. 

- Educació alimentaria. Un aliment serà el protagonista mensual. En relació amb el centre 

d’interès treballarem aliments que podem trobar a les muntanyes, que creixen sota terra i 

aliments de regadiu 

- Educació en valors. A través de dinàmiques, jocs i contes, treballarem un valor mensual que 

ens ajudaran a vetllar, entendre i estimar la nova normalitat. 

 



 

 

La normativa del menjador 

La inscripció al menjador: Tots els nous usuaris, per poder estar inscrit al servei, cal emplenar, 

per l’aplicatiu TPV, la fitxa d’inscripció al menjador, on figuren totes les dades del nen/a. 

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, els informes mèdics 

per fer derivacions. 

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. 

Material Necessari: 

P3: hauran de portar llençol, manta petita ( amb una bossa i tot amb el seu nom i cognom). 

Tots els dilluns s’ha de deixar al penjador de la classe. 

 

 

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 a les 
Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)  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. 

 
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.  

Cada falta lleu serà comunicada a la família mitjançant un full d’incidències. 

 
La reiteració de tres faltes lleus, comportarà un comunicat a  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 parlar  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).  

En cas d’expulsió d’un nen del servei de menjador, aquest fet es decidirà mitjançant un 
consens entre coordinadora( i empresa de menjador ) i escola (direcció del centre). 

 
                   

 
 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 


