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L’escola Puig de les Cadiretes (codi 17009138) és un centre d’Educació Infantil 

i Primària del municipi de Llagostera que està en funcionament d’ençà del curs 

2009-2010. A data 23 de setembre de 2019 escolaritza 385 alumnes distribuïts 

en 18 grups: 6 tutories d’educació infantil + 12 tutories d’educació primària. 

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) signà un conveni de col·laboració 

amb el Consell Comarcal del Gironès en data 15 de maig de 2009, per a la 

prestació del servei de menjador escolar. 

La presidenta de l’AFA signa el document de contracte de l’empresa 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA S.L (PLAGESPORT), en data 1 de 

juliol de 2019. 

El Consell Escolar del centre reunit el dia 23 de setembre de 2019, aprova per 

unanimitat  el Pla de funcionament del menjador escolar per al curs 2019-2020. 

Les famílies que optin per disposar del servei de menjador han d’acceptar la 

normativa corresponent i els alumnes complir les normes de convivència aquí 

recollides i acordades pel Consell Escolar. 

 

 

 

 

L’escola disposa de cuina amb tot l’equipament necessari per elaborar els 

menús en el propi centre. 

Les instal·lacions utilitzades per a realitzar el servei són les següents: 

 Producció de menús: cuina + rebost + zona higiene personal + zona exterior 

contenidors 

SUPERFÍCIE:  

Menjador: 153,13 m2
 

Cuina: 51,11 m2 

INTRODUCCIÓ 

INSTAL·LACCIONS 
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Lavabo cuina: 3,87 m2 

Neteja: 2,64 m2 

Contenidors escombraries: 4,59 m2 

 Ús alumnes usuaris menjador escolar:  

- Educació Infantil: menjador + pati parvulari + porxo pati primària + sala 

reunions + aula psicomotricitat (en cas de pluja). 

- Educació Primària: menjador + porxo pati primària + pista esportiva + 

gimnàs (en cas de pluja). 

 

 

 

 

Aportació empresa PLAGESPORT S.L: 

2 cuineres en horari de 09:15 h a 16:15 h 

1 especialista en dietètica i nutrició i, en gestió de la qualitat. 

4 monitor/es en horari de 12:45 a 15:00 h 

     4 monitor/es en horari de 13:00 h a 15:00 h 

     1 coordinadora en horari de 11:00 h a 15:00 h 

 

 

 

 12:00 h: personal de cuina i monitores menjador escolar 

 12:45 h: alumnes d'educació infantil 

 13:00 h: alumnes de cicle inicial i 3r nivell 

 13.45 h: alumnes de 4t nivell i cicle superior 

 14:00 h: mestres i personal d'administració i serveis 

 

RECURSOS HUMANS 

TORNS PER DINAR 
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HORARI de 13:00 h a 15:00 h 

Els alumnes usuaris del servei del menjador escolar són recollits a les aules 

corresponents per 3 monitores i accedeixen al menjador a través del passadís 

del parvulari i del rebedor de l’escola. 

Recursos humans: 3 monitores i 1 coordinadora, pendents en tot moment de 

l’aprenentatge i la pràctica d’hàbits alimentaris saludables i habilitats i hàbits 

d’autonomia personal durant els àpats. 

Presentació menús: la cuinera prepara els plats, tallant la carn o el peix en 

trossos de diferents mides, en funció de l’edat dels alumnes. La fruita es 

presenta pelada a trossos. 

ACTUACIONS: 

Es renten les mans (i la cara si és convenient) amb ordre i polidament als 

lavabos de les aules abans de començar a dinar. 

A continuació, cada alumne seu al lloc assignat i inicien la rutina prèvia a l’àpat, 

que consisteix en cantar una cançó tots alhora. A l’interior del menjador els 

alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el temps que duri l’àpat. 

Durant l’àpat cal anar aprenent a utilitzar adequadament els coberts, mastegar 

amb polidesa, menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau 

recollir-ho i deixar-ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat. 

Acabat de dinar es renten de nou les mans amb ordre i agraeixen a la cuinera 

l’elaboració de l’àpat. 

En tot moment cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitores 

i totes les persones relacionades amb el servei altres que puguin tenir-hi 

influència. 

De 14:00 h a 14:45 h: 

ATENCIÓ ALUMNAT EDUCACIÓ INFANTIL 
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Els alumnes de P3 (de forma voluntària prèvia petició de les famílies) fan la 

migdiada a l’Aula de psicomotricitat, en un espai habilitat adequadament amb 

llitets. Cada alumne/a porta el seu llençolet de casa i es canvia cada quinze 

dies. 

Recursos humans: 1 monitora 

Els alumnes de P4 i P5 juguen al porxo del pati de primària a jocs dirigits en 

època de calor (setembre, maig i juny). La resta del curs accedeixen 

directament al pati de parvulari. 

Recursos humans: 2 monitores 

De 14:45 h a 15:00 h: 

Tots els alumnes d’educació infantil accedeixen als lavabos de les aules a fi de 

preparar-se per a l’activitat lectiva de la tarda. 

  

 

 

 

HORARI de 13:00 h a 15:00 h 

De 13:00 h a 14:00 h: 

Tots els alumnes són recollits al porxo pels monitors corresponents que els 

acompanyen al menjador, on passen llista amb la supervisió de la 

coordinadora. A continuació, a les 13:10 h, els alumnes de cicle inicial i 3r nivell 

comencen a dinar. 

ACTUACIONS: 

Es renten les mans (i la cara si és convenient) amb ordre i polidament als 

lavabos del pati abans de començar a dinar. 

A continuació, cada alumne/a seu al lloc assignat. A l’interior del menjador els 

alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el temps que duri l’àpat. 

ATENCIÓ ALUMNAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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Lectura del menú per part d’un alumne/a diferent cada dia. 

El cap de taula serveix el dinar a la resta de companys i s’encarrega del bon 

funcionament de la taula. Les monitores ajuden a fer ús de tots els coberts als 

alumnes de cicle inicial. 

Durant l’àpat cal utilitzar adequadament els coberts, mastegar amb polidesa, 

menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho i deixar-

ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat. 

El cap de taula, renovable cada setmana, és responsable d’omplir les gerres 

d’aigua, repartir els plats, mantenir l’ordre i posteriorment al dinar netejar la 

taula. 

Acabat de dinar agraeixen al cuiner l’elaboració de l’àpat. A continuació, es 

renten de nou les mans amb ordre i de forma voluntària, procedeixen a rentar-

se les dents per afavorir l’aprenentatge d’hàbits d’higiene buco – dental. 

En tot moment cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitores 

i totes les persones relacionades amb el servei, i altres que puguin tenir-hi 

influència.  

Les mostres de manca de respecte als companys i professionals del servei del 

menjador escolar, manifestades en forma d’insults o agressions diverses, es 

consideren una falta molt greu que comporta l’aplicació d’una mesura 

correctora: 

A)  La mesura correctora d’una falta molt greu és la suspensió del servei de 

menjador durant tres dies.  

B) En el cas d’acumular tres faltes molt greus, es comunicarà a la família la 

suspensió definitiva del servei de menjador al dia següent.  

També seran comunicades a les famílies les faltes lleus, manifestades en no 

creure reiteradament a la monitora o altres persones adscrites al servei, insults 

envers qualsevol persona, mal comportament, conductes fora de lloc que 

alterin el desenvolupament normal del servei, i el deteriorament causat 

intencionadament del material.  
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L’acumulació de tres faltes lleus serà considerada a una falta molt greu, i 

comportarà la suspensió del servei durant tres dies.  

Recursos humans: 4 monitores i la coordinadora, pendents en tot moment de 

l’aprenentatge i la pràctica d’hàbits alimentaris saludables, ús dels coberts i 

habilitats, i hàbits d’autonomia personal durant els àpats. 

Els alumnes de cicle superior juguen al pati esperant el seu torn per dinar 

Recursos humans: 2 monitors/es 

De 14:00 h a 15:00 h: 

Tots els alumnes de cicle inicial i 3r nivell juguen en el porxo del pati de 

primària, o bé, en la pista esportiva. 

Recursos humans: 2 monitores 

Els alumnes de 4t nivell i cicle superior accedeixen al menjador escolar per 

dinar, seguint el mateix protocol que la resta d’alumnes d’educació primària. 

Recursos humans: 2 monitors/es 

 

 

 

La comunicació família – servei de menjador escolar es realitzarà 

exclusivament a través de la coordinadora del servei, la Mari Ortiz:  

A) Comptabilització diària dels alumnes usuaris del servei del menjador 

escolar: 

 A les 09:00 h: la comptabilització és a càrrec dels tutors/es de cadascun 

dels grups-classe. 

 Entre les 09:00 h i les 09:15 h: la comptabilització és a càrrec de la 

coordinadora del servei, situada al rebedor del centre. 

 A partir de les 09:15 h: els alumnes que arribin a l’escola a partir 

d’aquesta hora i facin ús del servei de menjador escolar, les seves 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA – SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 



Pla de funcionament del menjador escolar   
 

8 
 

famílies són les responsables de comunicar a la coordinadora que 

comptabilitzi el seu fill/a al servei, a través del telèfon: 603872274 

B) L’horari d’atenció a les famílies per a qualsevol consulta, pagament o acció 

relacionada amb el servei de menjador serà de dilluns a divendres de 11:00 

h a 15:00 h. 

 

 

 

A data de 23 de setembre de 2019: 

 Educació Infantil: entre 55 i 60 alumnes 

 Educació Primària: entre 120 i 130 alumnes 

 Personal docent: entre 15 i 20 mestres 

 Personal d’administració i serveis: 1 

 Personal monitoratge + cuineres: 11 

 

 

 

 

1r trimestre: del 12 de setembre 2019 al 20 de desembre 2019 

2n trimestre: del 8 de gener 2020 al 3 d’abril 2020 

3r trimestre: del 14 d’abril 2020 al 19 de juny 2020 

 

 

 

Alumnes Educació Infantil i Primària: 

 Preu alumne/a: 5,94 € 

 

NOMBRE USUARIS 

PREUS SERVEI 

CALENDARI PRESTACIÓ DEL SERVEI 
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Per atendre els alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, prèvia 

presentació del certificat mèdic corresponent. 

Menú astringent , en cas de quadre víric gastrointestinal. 

Per motius religiosos. 

 

Escola Puig de les Cadiretes 

Llagostera, 23 de setembre de 2019. 

 

Pla de Funcionament del servei del menjador escolar aprovat pel Consell 

Escolar del centre en la 1a reunió d’aquest òrgan curs 2019-2020, celebrada en 

data 23.09.19. 

 

MENÚS ESPECIALS 


