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INTRODUCCIÓ 

Al llarg de les següents pàgines, trobareu la redacció del Projecte Educatiu i el Pla de 

Funcionament del Servei de Menjador de l’Escola alta Segarra (d’ara en endavant Servei de 

Menjador). 

La intenció d’aquest projecte es crear un pla de treball que no només tingui un valors lligats a la  

nutrició i a la conducta sinó que vagi més enllà i defineixi una cultura de menjador que complagui 

a criatures, mestres i famílies. 

Per aquest motiu l’elaboració d’aquest projecte s’ha dut a terme per l’Equip del Menjador Escola 

Alta Segarra, amb la participació de les famílies i el professorat de l’Escola. 

Entenem que el servei de menjador és una prestació complementaria a l’escolarització dels 

alumnes de l’Escola, i que tot i ser una activitat educativa diferenciada de les activitats lectives, 

cal fixar uns objectius i un pla de funcionament d’aquest servei d’acord amb les característiques 

de l’Escola. 

Així doncs, en aquest projecte hi trobareu dos apartats diferenciats, el primer apartat més teòric 

on es defineix la finalitat educativa del servei, la metodologia en que s’empara i la forma 

d’avaluar-la i un segon apartat on es concreta el pla de funcionament del servei, on es detalla 

els recursos, funcions, horaris, l’organització, etc.  necessaris per garantir que la primera part es 

pugui dur a terme. 
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PRIMERA PART: PROJECTE EDUCATIU 

 

1. MISSIÓ  

L’equip de monitors i personal de cuina del servei de menjador, conjuntament amb l’AMPA 

treballem per a que aquest servei complementari a l’escolarització, a part de complir les 

funcions bàsiques que li pertoquen, sigui un espai de qualitat per als alumnes que en fan ús, 

utilitzant una metodologia centrada en l’infant i les seves dimensions. 

 

2. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

Els objectius generals i específics que fan realitat la missió del servei són els següents: 

1. Adquirir hàbits d’autonomia  en l’auto-cura i el menjar. 

a. Responsabilitzar del material de menjador (bosseta, pitet o tovalló, tovallola, 

raspall i pasta de dents). 

b. Ser conscient de la seva alimentació: menjar tranquil·lament dins els horaris 

establerts i seure correctament. 

c. Provar aliments nous. 

d. Potenciar l’autonomia a l’hora de menjar: utilitzar correctament els coberts, 

el got, el tovalló. 

e. Rentar correctament les mans i les dents. 

f. Recollir les safates/plats. 

 

2. Educar en actituds i valors de respecte a les persones i l’entorn. 

a. Triar la quantitat de menjar evitant d’aquesta manera tirar menjar que sobra 

b. Ser conscient de la seva alimentació: menja tranquil·lament, seu 

correctament. 

c. Utilitzar tovalloles i tovallons de roba. 

d. Escollir el lloc de seure durant l’àpat. 

e. Neteja les taules i el terra. 

f. Fer servir els conflictes que es generin com a eina d’aprenentatge. 

g. Respectar i ordenar el material comú del menjador i el pati. 

h. Participar dels espais de joc, pati i/o activitats de lleure. 

 

3. Potenciar una alimentació sana, nutricionalment equilibrada i en la mesura que 

sigui possible seguir una dieta ecològica, sostenible i mediterrània. 

a. Utilitzar productes de proximitat, frescos i ecològics en la mesura que sigui 

possible. 

b. Crear menús equilibrats amb la cuinera, nutricionista i comissió de pares. 
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c. Garantir la normativa sanitària. 

d. Donar importància a les dietes especials. 

e. Formar a l’equip de monitores i personal de cuina en alimentació i normativa 

sanitària. 

4. Fomentar activitats de descans i esbarjo. 

a. Oferir espai de migdiada durant l’etapa d’educació infantil. 

b. Supervisar l’espai de joc a dins el menjador. 

c. Programar activitats de lleure. 

d. Formar l’equip de monitores en adquisició d’actituds i recursos d’educació 

en el lleure. 

e. Fomentar la participació en la tria del menú i activitats de lleure. 

 

5. Integrar el servei en la comunitat educativa de l’Escola. 

a. Participar en la comissió de menjador. 

b. Establir bons mitjans de comunicació amb les famílies i el professorat. 

c. Potenciar l’espai de menjador com un lloc d’inclusió i integració. 

 

3. METODOLOGIA 

 

La metodologia emparada per l’equip de monitors i personal de cuina per tal de complir 

amb els objectius marcats es basa en cobrir les funcions bàsiques del temps del migdia 

entenent aquestes funcions de la següent manera: 

 
 

 

•SALUT, 
EQUILIBRI 

NUTRICIONAL I 
HIGIENE.

•DESCANS I 
ESBARJO

•CONCILIACIÓ, 
DESPLAÇAMENTS

, ATENCIÓ I 
INCLUSIÓ

•HÀBITS, 
ACTITUDS I 
VALORS

EDUCATIVA SOCIAL

ALIMENTÀRIAREPARADORA
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A part de tenir en compte aquestes funcions la metodologia que s’utilitza està centrada 

en l’infant i les seves dimensions, entenent aquestes com: 

 

 

 

 

4. AVALUACIÓ 

S’utilitzaran diferents sistemes d’avaluació per valorar el compliment dels objectius 

generals i específics: 

1. INFORMES DIARIS P3: aquests es realitzen per el monitor referent de P3 diàriament 

als alumnes de P3 que utilitzen el menjador durant el primer trimestre per tal de fer 

un seguiment més específic durant l’època d’adaptació de l’infant al servei . 

2. INFORMES TRIMESTRALS: aquests informes es realitzen per els monitors referents 

de cada alumne que utilitza el servei de menjador, es fa al final de cada trimestre 

coincidint amb les avaluacions escolars. 

3. LLIBRETA D’OBSERVACIÓ DIÀRIA: cada monitor disposa d’una llibreta d’anotacions 

on pot apuntar incidències i observacions dels alumnes que té assignat com a 

referent, aquesta llibreta és revisada per coordinació setmanalment, la informació 

•en la participació dels infants en la vida quotidiana hi ha
oportunitats de creixement d’autonomia i desenvolupament
infantil, possibilitats com per exemple: parar i desparar taula,
servir-se algun menjar, emparar els coberts, netejar la taula,
endreçar l’espai, fer els hàbits d’higiene, entre d’altres.

A. Dimensió física i 
motriu:

•en l’estona del migdia troben espai de desenvolupament
intel·lectual a través del joc a l'espai d’esbarjo, de l’adquisició
de rutines a l’espai previ dels àpats (per exemple la seqüència:
rentar mans, parar taula, desparar taula i higiene bucal) i d’ús
del llenguatge (per exemple durant l’estona de conversa
entre amics en els àpats).

B. Dimensió cognitiva:

•l’estona dels àpats, la considerem un dels espais socials privilegiats,
per això s’ha de vetllar que siguin riques pedagògicament parlant.
S’han de pensar i preparar per afavorir la qualitat de les relacions i
interaccions que es desenvolupa en el context de l’estona de
menjador. Per exemple és un espai on conflueixen de manera natural
diferents edats, on els més grans poden ajudar i acompanyar els
petits.

C. Dimensió social: 

• els adults (equip de monitors) hem de vetllar per establir
bons vincles amb i entre els infants. Per això cal disponibilitat,
temps, sensibilitat i respecte per poder establir vincles sans
amb els infants que permetin que aquests es sentin confiats i
segurs i ajudi així a la seva autonomia.

D. Dimensió afectiva i 
emocional:
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que s’hi registre serveix per elaborar els informes i/o per fer el seguiment dels 

alumnes a les reunions d’equip. 

 

4. REUNIONS D’EQUIP DE MONITORS I PERSONAL DE CUINA: es fa una reunió a l’inici 

de curs i una reunió a final de curs amb l’equip de monitors i amb el personal de 

cuina per tal de realitzar l’avaluació inicial i final. 

També es fa avaluació continua amb una reunió mensual de l’equip de monitors. 

 

5. REUNIONS COORDINACIÓ AMPA I EQUIP DE MONITORS: es fa avaluació continua 

del projecte a través de la reunions mensuals amb un membre de l’AMPA i la 

coordinadora del servei de menjador. 

 

6. REUNIONS DE COMISSIÓ DE MENJADOR: es fa avaluació continuada del projecte 

amb tres reunions trimestrals amb aquesta comissió formada pel director de 

l’escola, un professor usuari del servei, un representant de les famílies, un membre 

de l’AMPA i la coordinadora del menjador. 

 

7. QUESTIONARI GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES: es realitza a final de curs, 

aquest permet recollir informació sobre la valoració que fan les famílies de 

determinats aspectes del servei del menjador (veure ítems i model annex3). 

 

8. MEMÒRIA ANUAL: es realitza una avaluació final a través d’una memòria escrita a 

final de cada curs. 
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SEGONA PART: PLA DE FUNCIONAMENT GENERAL 
 

5. GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR 

 

El servei de menjador de l’Escola Alta Segarra  de Calaf  situat al carrer Pius Forn està 

gestionat directament per l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Alta Segarra (AMPA 

Escola Alta Segarra, d’ara en endavant AMPA.) 

L’elaboració del menjar és realitzat amb cuina pròpia. 

 

6. USUARIS 

 

Poden sol·licitar fer ús del servei de menjador l’alumnat del centre, el personal docent, 

el personal d’administració i serveis i els familiars dels alumnes.  

 

El servei es pot sol·licitar de forma fixa (tots els dies de la setmana), fixa discontinu (dies 

determinats de la setmana i sempre els mateixos) o esporàdica (dies esporàdics). 

 

7. CONTROL D’USUARIS 

 

La coordinadora del servei de menjador ha de tenir el llistat d’usuaris del dia a partir de 

les 10:00h del matí. 

 

Aquestes s’elaborarà a través de les llistes d’assistència que faran els mestres que estan 

a les aules durant la primera hora del matí amb un model de llista facilitat prèviament 

per la coordinadora. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL: la coordinadora recollirà el llistat de cada aula, per tal de no 

interrompre la dinàmica de classe, i es dipositarà en una “bústia” penjada fora de cada 

aula. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: un alumne responsable de cada curs baixarà la llista i la dipositarà 

en la bústia que hi ha al costat de la porta del menjador. 

 

Amb aquestes llistes d’assistència al menjador, la coordinadora elaborarà el llistat de 

dietes per cuina on s’especifica la quantitat i  el diferents tipus dietes que s’han 

d’elaborar del dia (normal, sense porc, sense lactosa, sense ou, astringents, etc.) També 

es realitzarà llistat d’usuaris del dia separat per cursos i el deixarà sobre la taula de servei 

de menjador. A l’inici del servei les monitores agafen els llistats d’usuaris per portar el 

control corresponent. 
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8. ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE A DISPOSICIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

El servei de menjador disposa del menjador, la cuina, el magatzem de cuina, un lavabo 

pel personal,  un vestuari  pel personal i un magatzem per material de l’AMPA tot situat 

a la planta baixa del centre. 

En el temps comprès entre les 13:00h i 15:00h, de dilluns a divendres, el servei de 

menjador pot disposar dels 2 lavabos de la planta baixa i els patis exteriors situats a la 

planta baixa del centre. 

En situacions meteorològiques adverses en aquest horari també pot disposar de la sala 

blava (planta baixa) i la sala groga (primera planta). 

Si el servei necessita utilitzar algun altre espai de l’Escola ho sol·licitarà amb antelació a 

la direcció del centre. 

 

Els mitjans instrumentals del que el centre posa a disposició del servei són: 

 

CUINA:  1 congelador, 1 frigorífic, 1 rentavaixelles, 1 extractor de fum, equipament de 

fogons, planxa i forn, 1 fregidora, 3 taulells de cuina, 2 armaris, 2 prestatgeries, 1 

descalcificador , carro de cuina, utensilis per cuinar i utensilis per netejar. 

 

MENJADOR: 1 armari, 2 prestatgeries, 2 butaques petits, taules, cadires, utensilis per 

servir i menjar. 

 

9. MENÚS  

 

La planificació  del menú es realitzarà conjuntament amb la cuinera del servei, una 

dietista col·legiada, un representant de l’AMPA que el seu fill/a utilitzi el menjador i la 

coordinadora del menjador.  

 

La confecció d’aquest menús s’adequarà i estarà d’acord amb les recomanacions per 

millorar la qualitat de programacions de menús a les escoles, editada l’any 2017 per 

l’Agència de Salut Pública del Departament de la Generalitat de Catalunya i s’informarà 

anualment al PREME (Programa de revisions de menús escolars) d’aquest mateix 

Departament per tal de fer-ne el diagnòstic i seguiment. 

 

Els menús seran planificats trimestralment, es faran públics al tauler d’anuncis del centre 

i en la pàgina web del centre. 

 

A l’inici de curs caldrà complimentar en el full d’inscripció, la sol·licitud de menús 

especials per al·lèrgies i intoleràncies o bé en el moment que es diagnostiqui. Aquesta 

sol·licitud haurà d’anar complimentada amb un informe del metge i una fitxa específica 

per les al·lèrgies i les intoleràncies que haurà de complimentar la família.  
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Diàriament es pot sol·licitar menú especial per indisposicions esporàdiques. 

 

Actualment també disposa de menú sense porc per l’alumnat que segueix una dieta 

segons la creença musulmana. 

 

Degut a l’important nombre d’alumnes amb necessitats alimentàries específiques i 

tenint en compte que el servei de cuina no està obligada des del departament 

d’ensenyament a realitzar els diferents menús amb intoleràncies o al·lèrgies però sí a 

vetllar per la salut dels alumnes del centre, es farà signar a les famílies o tutor legal una 

autorització de conformitat donant per entès que el servei de cuina i monitoratge pot 

caure en el factor humà de l’error, portant a equivocacions en l’elaboració menú dels 

alumnes. No obstant, en la mesura del possible el servei de menjador intentarà donar 

resposta amb la màxima eficàcia i eficiència. (*Veure annex) 

 

10.  PREU DEL SERVEI i FORMA DE PAGAMENT 

 

El preu del servei del menjador per l’alumnat  és de 5,84 €/dia. El preu del servei del 

menjador tant per el professorat, professional administratiu i pels familiars és de  

5 €/dia. 

 

El cobrament del servei del menjador dels usuaris, per part de l’AMPA, pot ser 

mitjançant domiciliació bancària o en efectiu a través de la compra de  tiquets. A l’inici 

de curs caldrà complimentar en el full d’inscripció l’orde SEPA per tal d’autoritzar el  

pagament per domiciliació  bancària. 

 

El cobrament del servei del menjador dels usuaris becats a través de l’Ajut Individual de 

Menjador del Consell Comarcal de l’Anoia, per part de l’AMPA, serà a través de la 

facturació mensual  a aquesta mateixa administració.  

 

El cobrament del servei del menjador dels usuaris becats a través la Mobilitat Obligatòria 

del Consell Comarcal de l’Anoia, per part de l’AMPA, serà a través de la facturació 

mensual  a aquesta mateixa administració.  

 

El cobrament del servei del menjador dels usuaris becats a través l’Ajuntament de Calaf, 

per part de l’AMPA, serà a través de la facturació mensual  a aquesta mateixa 

administració.  

 

En cas de no poder assistir algun dia al menjador, la família haurà d’avisar a l’Escola  

abans de les 9:30. En el cas que no s’informi no es retornarà l’ import d’aquell dia. 
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11. HORARI DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 

L’horari del servei de menjador escolar i vigilància del mateix és de 13:00h a 15:00h. 

Durant aquest període de temps, l’alumnat està sota la responsabilitat del/les 

monitors/es que s’encarreguen del servei. 

 

 

12. CAPACITAT MÀXIMA DE LES INSTAL·LACIONS REFERIDA AL NOMBRE DE COMENSALS 

PER TORN 

MENJADOR ESCOLAR 

Capacitat màxima  106 alumnes 

Nombre de torns 2 

 

13. ORGANITZACIÓ DELS TORNS DE MENJADOR 

 

El primer torn de menjador és de 13:00h a 14:00h (alumnat d’Educació Infantil, de 

primer de primària i d’ activitats extraescolars de migdia). El numero aproximat de 

comensals d’aquest torn és important que no superi els 46 alumnes. La forma del 

menjador permet que l’alumnat d’Educació Infanti es situïn a les taules petites prop de 

l’espai de servir el menjar i l’espai de joc adreçat a ells. L’alumnat de primer de primària 

i els que fan activitats extraescolars es situarà en les primeres taules grans contigües a 

les d’infantil. 

 

El segon torn de 14:00h a 15:00h (alumnat de 2on a 6è d’Educació Primària, professorat, 

personal d’administració i serveis i familiars.) El numero aproximat de comensals 

d’aquest torn és important que no superi les 54 persones.  Aquests comensals es 

situaran en les taules grans del menjador. 

 

14. FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI DEL SERVEI 

 

L’estructura bàsica del servei  és la següent:  
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TORN EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

TORN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Control d'assistència 
i joc lliure al pati o 
activitat de lleure  

(13h a 13:45h)

Entrar al menjador 
per cursos : rentar 

mans, agafar 
pitet/tovalló, servir-

se el dinar seure, 
dinar, recollir i 

rentar-se les dents . 
(13:45h a 14:35h)

Netejar taules i 
escombrar o joc 

lliure al pati (14:35h 
a 13:50)

Anar al wc i rentar-
se les mans  per 
cursos (13:50h a 

15h)

Tornar a la classe 
(15h)

Anar a buscar els 
alumnes a la classe  

i control 
d'assistència (13h a 

13:05)

Arribar al menjador: 
rentar mans, agafar 
pitet/tovalló, seure i 

començar a dinar  
(anar a buscar 

segon plat, postre i 
recollir. (13:05 a 

13:35)

Rentar-se les dents i 
jugar a dins el 

menjador a l'espai 
de joc (13:35h a 

13:50)

Posar-se la jaqueta i 
joc lliure al pati o 

activitat de lleure o 
migdiada (13:50h a 

14:45)

Tornar a la classe, 
anar al wc, rentar 

mans i activitat 
tranquila. (14:45h a 

15h)
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15. PERSONAL DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 

15.1. CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL 

 

La selecció i la contractació del personal de cuina i menjador anirà a càrrec de l’AMPA. 

 

El tipus de contracte serà el que marca el III Conveni col·lectiu del sector del lleure 

educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016. 

 

La temporalitat del contracte anirà des de dos dies abans d’iniciar les classes (al 

setembre) fins dos dies desprès de l’acabament de les mateixes (al juny), amb excepció 

del coordinador/a que  estarà contractat des d’una setmana abans de l’inici de les 

classes fins a dos setmanes després de l’acabament de les mateixes. 

 

El personal constarà d’un coordinador/a de menjador (que farà tasques i funcions de 

monitor de 13h a 15h), d’un cuiner/a, d’un ajudant de cuina i de quatre monitors/es. 

 

Tot i que no existeix cap normativa específica sobre la ràtio/alumnat en els serveis de 

menjador escolar, pel que fa la contractació de monitoratge s’intentarà seguir la 

normativa de ràtios monitor/alumnat del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les 

activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Actualment 

la ràtio està configurada d’un/a monitor/a cada 15 alumnes o fracció i tots els monitors 

disposen del títol de monitor en el lleure. 

 

Tot el personal del menjador haurà de posseir el carnet de manipulador d’aliments i el 

certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb 

menors expedit pel Ministeri de Justícia . 

 

Pel que fa als monitors/es de menjador hauran d’acreditar el títol de monitor en el 

lleure.  

 

En la selecció de nou personal es valorarà en les noves incorporacions l’experiència 

prèvia en el sector  i els cursets relacionats amb la tasca a realitzar. 

 

15.2. PERSONAL CONTRACTAT 

 

Actualment, el servei de menjador és atès pel personal titulat següent: 
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Jeni Martínez Montero

•Coordinadora i Monitora

•Jornada de 25h/setmanals

•Horari: dilluns, dimecres i divendres de 12h a 17h i dimarts i dijous de 10h a 15h.

•Tasques de gestió i coordinació i atenció directe (monitora referent de P3).

Mercè Solà Montero

•Cuinera 

•Jornada de 37,5hores /setmanals

•Horari de dilluns a divendres 9h a 17:30

•Tasques de cuina i neteja.

Rosa Rodriguez Rico

•Ajudant de Cuina

•Jornada de 10/setmanals

•Horari de dilluns a divendres de 13h a 15h

•Tasques de servei i neteja

Vanessa Puerta Tello

•Monitora i  personal de neteja

•Jornada de 25/setmanals

•Horari de dilluns a divendres de 11:30h a 16:30h.

•Tasques de neteja i atenció directa (monitora referent de 1er a 3er).

Carme Gimenez Moreno

•Monitora

•Jornada de 10/setmanals

•Horari de dilluns a divendres de 13h a 15h

•Atenció directe (monitora referent de P5)

Jonathan Domínguez Pérez

•Monitor

•Jornada de 10/setmanals

•Horari de dilluns a divendres de 13h a 15h

•Atenció directe (monitor referent de P4)

Gemma Giné Fontanellas

•Monitor

•Jornada de 10/setmanals

•Horari de dilluns a divendres de 13h a 15h

•Atenció directe (monitor referent de 4rt a 6è)
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15.3. DISTRIBUCIÓ DE GRUPS I TASQUES DEMONITORATGE 

La distribució dels grups i tasques de monitoratge s’estructura en funció de les edats i 

número d’alumnes que fan ús del servei de menjador. Actualment està dividit de la  de 

la següent manera: 

JONATHAN DOMÍNGUEZ PÉREZ 

13-13:10 13:10-13:55 14:15-14:45 14:45-15 

Anar a buscar 

/rentar 

mans/menjador P3 

Responsable menjador 

grup P4  

Pati/ activitat lleure P3-

6è 

Retornar a 

classe/acompanyar al 

lavabo i rentar mans 

P4 

 

VANESA PUERTA TELLO 

12:45-13 13-13:55 13:55-14:15 14:15-14:50 14:50 - 15H 

Servir primer plat P3 

a P4 

Responsable 

menjador grup 

1er i alumnes 

extrascolars 

Servir 2on-6è  Responsable 

menjador grups 

de 2n i 3er 

/control neteja 

de taules i terra 

Control de rentat 

de mans, lavabo i 

retorn a les 

classes  1er -6è  

 

JENI MARTÍNEZ MONTERO  

13- 13:10 13:10 – 13:55 13:55 - 14:45 14:45 - 15 

Anar a buscar nens 

P3/rentar mans P3 

Responsable menjador 

grup P3 

 

Pati / activitat 

lleure P3 – 1er 

Retornar a 

classe/acompanyar al lavabo 

i rentar mans P3 

 

CARME GIMENEZ MORENO 

13-13:10 13:10- 13:55 13:55 - 14:45 14:45-15 

Anar a buscar / 

rentar mans P5 

Responsable 

menjador grup P5 

Migdiada / Pati Retornar a classe/pipi/rentar 

mans P5 

 

GEMMA GINÉ FONTANELLAS 

13-14 13:55 -14:15 14:15-14:40 14:40-14:50H 14:50 - 15H 

Pati /activitat 

de lleure 2on -

6è 

Fer entrar i 

rentar mans 2on 

- 6è/control 

sortides 

extraescolars 

Responsable 

menjador grup 4art 

a 6è 

Pati 2on -6È Control de rentat de 

mans, lavabo i retorn a 

les classes  1er -6è 
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15.4. FUNCIONS DE L’EQUIP EDUCATIU DE MENJADOR 

 

15.4.1. Funcions de la coordinadora 

 

 És la responsable del bon funcionament del menjador. 

 Elaborar amb l’equip de monitors els objectius específics de cada curs escolar. 

 Coordinar l’equip de monitors/es. 

 Mantenir-se informat de totes les incidències que es produeixin en qualsevol grup 

durant el dia. 

 Observar l’equip de monitors/es i el desenvolupament del servei de menjador per 

poder aportar i proposar canvis de funcionament. 

 Fer el seguiment pedagògic dels nens/es. 

 Realitzar les tasques pròpies d’una monitora de menjador. 

 Vetllar pel bon ambient de l’equip de monitors/es. 

 Coordinar-se amb l’escola per qualsevol problema que hi hagi. 

 Elaborar i fer el seguiment de la guia d’autocontrols dels establiments minoristes 

d’alimentació. 

 Fer les comandes de tot el que es necessiti a la cuina. 

 Realitzar les tasques administratives i de gestió comptable del servei (domiciliar 

rebuts, cobrament diari de comensals esporàdics, control ingressos i despeses, 

pagament de proveïdors, pagament de nòmines, elaborar factures, etc.). 

 Coordinar-se amb la gestoria (realització calendaris laborals, control d’absències, 

baixes, etc.). 

 Seguiment del menús. 

 

15.4.2. Funcions dels/les monitors/es 

 Assegurar una correcta alimentació dels nens/es. 

 Mantenir l’ordre tant al menjador com els patis i espais de menjador. 

 Vetllar per la seguretat i benestar del nen/a. 

 Seguir totes les normes del curs de manipulació d’aliments i de la guia d’autocontrols 

dels establiments minoristes d’alimentació. 

 Fer el seguiment pedagògic dels nens/es. 

 Atendre l’alumnat després de dinar en els llocs d’esbarjo i/o activitats de lleure 

previstes. 

 Assistir i participar en les reunions d’equip que es convoquin al llarg del curs.  

 

16. MANTENIMENT I NETEJA DELS ESPAIS DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

El manteniment i la neteja de la cuina i el menjador aniran lligats al compliment de la 

guia d’autocontrols dels establiments minoristes d’alimentació.  

Les responsables de l’aplicació dels plans d’autocontrol de l’establiment que estableix 

aquesta guia són: 
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- La cuinera: Mercè Solà Montero 

- La responsable de neteja: Vanesa Puerta Tello 

- La coordinadora: Jeni Martínez Montero 

 

Els plans d’autocontrol de la guia són: 

- Pla de control de l’aigua 

- Pla de control de neteja i desinfecció 

- Pla de control de plagues i altres animals indesitjables 

- Pla de control de formació i capacitació del personal 

- Pla de control de proveïdors i pla de traçabilitat 

- Pla de control de temperatures 

- Pla de control d’al·lèrgens 

 

I també a través de la guia es fa el registre d’incidències correctores. 

 

La distribució dels espais de neteja és la següent: 

 

 Cuinera : neteja de la cuina (fogons, forn, fregidora, pela patates i 

campana extractora) . Neteja de les safates, plats, coberts, olles i estris de 

cuina. Escombrar i fregar el terra diàriament dels espais de cuina, rebost, 

lavabo personal i vestuari. 

 Ajudant de cuina: Neteja de les safates, plats, coberts, olles i estris de 

cuina. Neteja de la cuina (vidres, parets, rajoles, sostre i altres elements de 

la cuina, zona de preparació aliments i rentaplats). Neteja de taules i 

cadires del menjador d‘ educació infantil.  

 Personal de neteja: Armari menjador, vidres, portes, llums, parets 

menjador. Neteja de taules i cadires del menjador d‘ educació primària. 

Cada dia escombrar i fregar el terra diàriament dels espais de menjador. 

 

 

17. COMUNICACIÓ  

 

17.1. COMUNICACIÓ AMB L’AMPA:  

Es realitza una reunió mensual amb una família responsable de l’AMPA i la coordinació 

del servei de menjador. 

 

17.2. COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA: 

La comunicació amb l’escola és diària, sobretot amb les/els mestres, cada dia es 

produeix el moment de traspàs d’informació: monitors/es, nens/es i mestres. De 

manera verbal es comenten incidències que cal tenir en compte quan és necessari. 

També la direcció de l’escola i la coordinació del servei de menjador es comuniquen de 

forma habitual per tal de que el servei funcioni correctament. Es fa una reunió 

trimestral amb al Comissió de Menjador. 
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17.3.  COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:  

 

En iniciar-se el curs escolar les famílies troben la informació referent aquest pla 

resumida al dossier informatiu a les famílies i de forma ampliada a la pàgina web de 

l’escola. 

 

També a l’assemblea general de socis de l’AMPA de l’inici de curs es presenta el 

monitoratge i el pla de funcionament del menjador. 

 

 

17.3.1. Comunicació amb la coordinadora del servei: 

Les famílies poden posar-se en contacte amb la coordinadora del servei, via telefònica 

o personalment  a través de l’horari d’atenció a les famílies exposat a la web del 

centre, al plafó de l’AMPA, via correu electrònic, i via whatsapp. 

 

 

17.3.2 Fulls de comunicació a les famílies: 

En el cas que els monitors/es considerin oportú informar puntualment  a les famílies 

sobre algun aspecte o tema referent al menjador es farà un full de comunicació a les 

famílies que es donarà al mestre de l’alumne i aquest haurà de ser retornat signat 

l’endemà. 

 

 

17.3.3 Informes a les famílies: 

Sobre el nivell d’acceptació dels aliments, l’adquisició hàbits alimentaris i d’higiene, 

comportament, etc., es fan arribar a les famílies: 

- P3: diàriament. 

- P4 i P5 i Educació Primària: trimestralment. 

 

 

18. MATERIAL NECESSARI PER L’ÚS DEL MENJADOR 

Tots els infants d’educació infantil fins a segon de primària portaran bata. 

 

És obligatori que els nens i nenes que utilitzen aquest servei regularment (d’ 1 a 5 dies a 

la setmana) portin al menjador el següent material  marcat amb el nom i cognoms: 

 Raspall de dents (cal que porti un tap per tapar les pues del raspall). 

 1 tub de pasta de dents. 

 Bosseta de roba (tipus la que s’utilitza per portar l’esmorzar). 

 Tovallola petita (tipus bidet) amb una beta per poder-la penjar. 

 De P4 a 6è: Tovalló de roba 

 Només P3: 2 pitets (amb goma) 
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Cada divendres es tornarà a casa la bosseta amb el tovalló i la tovallola per tal de que es 

renti i es torni el dilluns. 

 

19. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

Durant l’horari de menjador es segueix la mateixa normativa del centre respecte 

l’administració de medicament. 

En cas de no poder facilitar la medicació al nen/a, el pare o mare o persona a qui 

delegui, caldrà l’autorització signada corresponent pel pare/mare o tutors/es de 

l’alumne/a, juntament amb la corresponent recepta o informe mèdic, on consti el nom 

de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre, 

per tal que la coordinadora o monitora li pugui administrar el medicament. 

 

20. PROTOCOL D’ACCIDENTS  

 

En cas de malaltia o accident d’un alumne en el temps de menjador, el monitor/a ho 

comunicarà a la Coordinadora de menjador, per tal que es puguin realitzar les següents 

actuacions:  

 

 En cas de malaltia o accident lleu, s’atendrà a l’alumne i la coordinadora avisarà a la 

família per informar i, si s’escau, per a que vingui a recollir l’alumne.  

Important en tots els casos de cops al cap, avisar a la família.  

 En cas d’accident greu que requereixi una intervenció mèdica ràpida, s’avisarà a 

l’ambulància, es trucarà a la família i s’acompanyarà a l’alumne fins que arribi la 

família.  

 

Cal informar a Direcció de l’accident  el més aviat possible.  
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ANNEX: 

Consentiment elaboració de menús diaris: 

Jo .............................................................................................. amb DNI ..............................  

pare/mare/tutor legal de ..........................................................................exposo que se m’ha 

facilitat la informació de la no obligatorietat del servei de menjador en l’elaboració de menús 

específics  per a al·lèrgics i intolerants des del departament d’ensenyament.  

En la present autorització, assumeixo la responsabilitat de no portar la carmanyola del meu fill/a 

des de casa i per tant, que faci ús del servei de menjador  i eximeixo de responsabilitats al servei 

de menjador en possibles errors humans en l’elaboració i administració dels menús específics 

pel meu fill/a. 

 

Lloc i data:       Signatura:    

 


