
 
C/Padró nº 19     08690 Santa Coloma de Cervelló     Tel. 93 645 30 27 
 

www.paladarines.com     info@paladarines.com 

 

1 
 

Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 

COMUNICADO EMPRESA 2  

PLA DE TREBALL 

Servei de menjador 

Escola Antoni Tàpies 

CURS 2020-2021 

 
 

 

COORDINACIÓ: 

SANDRA MORAGAS 

 

ÍNDEX 

http://www.paladarines.com/
mailto:info@paladarines.com


 
C/Padró nº 19     08690 Santa Coloma de Cervelló     Tel. 93 645 30 27 
 

www.paladarines.com     info@paladarines.com 

 

2 
 

Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 

COMUNICADO EMPRESA 2  

 

1. INTRODUCCIÓ:.........................................  3 

 

 

2. PLANTEJAMENT EDUCATIU 

I PLANING ANUAL 2020-21:........................  7  

 

 

3. EQUIP HUMÀ (FUNCIONS):........................         17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓ 

http://www.paladarines.com/
mailto:info@paladarines.com


 
C/Padró nº 19     08690 Santa Coloma de Cervelló     Tel. 93 645 30 27 
 

www.paladarines.com     info@paladarines.com 

 

3 
 

Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 

COMUNICADO EMPRESA 2  

L’escola Antoni Tàpies, és una escola pública d’educació infantil i primària situada al 

municipi de Sant Boi de Llobregat, concretament al barri centre-vinyets. Està catalogada 

dins del poble, com escola preferent per acollir nens/es amb dificultats motrius. És per 

aquest motiu que està adaptada sense barreres arquitectòniques, la qual cosa fa que 

sigui més funcional. 

És un centre de dues línies, amb la dotació de plantilla de 37 mestres, 9 mestres 

d’educació infantil, 16 de primària, 4 d’educació física, 3 de llengua anglesa. A més, 

compta amb una TI, 2 vetlladores i un suport.. 

Actualment compta amb 459 alumnes. La tipologia de l’alumnat és diversa, observant-

se cada cop més l’augment de famílies nouvingudes. 

L’alumnat, pertany a famílies treballadores amb un nivell social, cultural i econòmic 

mitjà i la llengua predominant del barri de relació de la majoria del nostre alumnat és el 

castellà. 

 

DADES DEL CENTRE 

Nom del centre: Escola Antoni Tàpies 

Codi de centre: 08038259 

Titularitat: Pública 

Adreça: c/ Pau Clarís, 6-8  

   08830 – Sant Boi de Llobregat 

Telèfon: 936541154 

a8038259@xtec.cat  

 

 

 

 

 

1.1. Modalitat de gestió: 
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mailto:info@paladarines.com
mailto:a8038259@xtec.cat


 
C/Padró nº 19     08690 Santa Coloma de Cervelló     Tel. 93 645 30 27 
 

www.paladarines.com     info@paladarines.com 

 

4 
 

Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 

COMUNICADO EMPRESA 2  

Segons l’article 10 del decret 160/1996 del 14 de maig; la gestió d’aquest servei 

és de modalitat “a” mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector. 

L’empresa contractada és PALADARINES, S.L. que té una experiència en el sector 

de 30 anys. 

 

 

1.2. Cuina/Càtering: 
La nostra escola disposa de cuina pròpia, per la qual cosa, tots els menús dels 

alumnes així com els dels mestres, es cuinen in-situ. 

 

 

1.3. Menús: 
Els menús que s’elaboren a la nostra cuina, responen a totes les exigències i 

compliments del departament de sanitat. Tanmateix, procurem que siguin 

equilibrats tant en la quantitat com en la varietat a l’hora de cuinar-los. 

Respectem la quantitat recomanada de verdures, llegums, fruites, etc tal i com 

recomana el departament, tenint en compte també que reduïm al màxim la 

cuina de fregits. Estem en contacte amb l’AFA, amb la que tanquem la proposta 

de menús mensual. 

 

Disposem de dietes en el cas de que sigui necessari i comptem amb l’avantatge 

de poder servir una dieta o menú adaptat puntualment a un requeriment 

específic d’un infant, així com cobrim les necessitats alimentàries per part 

d’infants amb intoleràncies o al·lèrgies, que disposen del seu menú adaptat.  

 

1.4. Nombre d’usuaris: 
Tal i com hem comentat prèviament, la quantitat de nens que fan ús del 

menjador és aproximadament d’uns dos-cents vint o dos-cents trenta nens els 

quals trenta-sis responen a infants becats en part o en la seva totalitat, els 

mestres que fan ús del menjador són entre deu i dotze, catorze monitores i dos 

de pràctiques, una cuinera, una auxiliar de cuina i una auxiliar de neteja i una 

coordinadora de cuina i monitoratge. 
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1.5. Equip de monitors i monitores i cuina: 

 

NOM GRUP O CÀRREC 
LOLI CAP DE CUINA 

SANDRA F. AUXILIAR DE CUINA 

SANDRA M. COORDINADORA 

MÍRIAM MONITORA P3A 

ASMAE MONITORA P3B 

ESTER MONITORA P4 

PEPI MONITORA P4 

FÁTIMA MONITORA P5A 

NATALIA MONITORA P5B 

SARA MONITORA 1rA 

ROSER  MONITORA 1rB 

ENCARNA MONITORA 2nA,B i C 

LÍDIA MONITORA 3rA, B i C 

ALBA MONITORA 4tA,B i C 
SÍLVIA MONITORA 4TA,B i C 

M. JESÚS MONITORA 5èA B i C 

ROSARIO MONITORA 6èA, B i C 

CARMEN MONITORA PRÀCTIQUES 

DAVID MONITOR PRÀCTIQUES 

EVA MONITORA PRÀCTIQUES 
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Enguany hem encetat un any covid, la pandèmia ens ha obligat a tots a adaptar tots els 

horaris per tal de preservar la distància i la seguretat del grup bombolla que l’escola ha 

activat.  

P3 realitza un horari de 5’ per 2/4 d’1 a  5’ passades les 3. 

P4 realitza un horari de d’1/4 i 5 d’1 a 3. 

P5 realitza un horari d’1/4 d’1 a 5’ per les 3. 

1r realitza un horari de 2/4 d’1 a 3. 

2n realitza un horari de 5’ per 2/4 d’1 a 5’ per les 3. 

3r realitza un horari d 10’ per 2/4 d’1 a 10’ per les 3. 

4t realitza un horari de 2/4 d’1 a 3. 

5è realitza un horari d 5’ per 2/4 d’1 a 5’ per les 3. 

6è realitza un horari d’1/4 i 5 d’1 a 10’ per les 3. 

La cuina fa un horari de: 

Cuinera en cap de 8 a 4 de la tarda. 

Auxiliar de cuina de 9 a 3 de la tarda. 

Auxiliar de neteja de 12 a 2/4 de 5 de la tarda. 

La coordinadora fa un horari de 2/4 d’11 del matí a 1/4 de 4 de la tarda, donat que 

aquest any, les mesures marquen que només s’atendrà amb cita prèvia a les famílies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paladarines.com/
mailto:info@paladarines.com


 
C/Padró nº 19     08690 Santa Coloma de Cervelló     Tel. 93 645 30 27 
 

www.paladarines.com     info@paladarines.com 

 

7 
 

Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 

COMUNICADO EMPRESA 2  

 

PLANTEJAMENT EDUCATIU 

2.1. PROPORCIÓ INFANTS/MONITOR/A (Ràtio) 

La ràtio l’establerta i pactada amb l’AFA per al curs 2020-21, queda de la següent 

manera: 

GRUP RÀTIO PER MONITORA 

P3, P4 i P5 15 INFANTS 

PRIMÀRIA 25 INFANTS 

  

 

Tot i que al contracte s’ha pactat aquesta ràtio amb l’AFA, de moment estem mantenint 

la ràtio que teníem l’any passat a la mesura del que és possible amb monitors en 

pràctiques per tal de tenir una atesa més personalitzada donades les circumstàncies, així 

doncs estem realment : 

GRUP RÀTIO PER MONITORA 

P3 12 INFANTS 

P4 i P5 15 INFANTS 

PRIMÀRIA 20 INFANTS 

 

Aquestes ràtios que estem mantenint enguany, estaran supeditades sempre a la 

possibilitat de tenir monitoratge de pràctiques, en cas de que no pugui ser així, es 

compliria la ràtio màxima pactada amb l’AFA en contracte que és la que ha marcat el 

departament. 

 

2.2. DURADA DEL TEMPS DEL MIGDIA 

La durada del temps del migdia és de dos hores i mitja per primària i de dos hores i 

quaranta minuts per infantil. 

Les jornades intensives, comencen mitja hora més tard, ja que els infants surten a la 1 

de la tarda. 

Els dies de jornada intensiva enguany són el 21 de desembre i del 7 al 22 de juny ambdós 

inclosos, mantenint l’horari establert de sortides amb les mesures covid. 
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2.2.1. CARACTERÍSTIQUES I GRUP D’INFANTS 

El gruix d’infants que tenim en el temps del menjador, són infants de famílies 

estructurades en la majoria de casos, per la qual cosa, els incidents són menors. Tot i 

així, donat que les famílies han canviat força la seva situació familiar o la seva escala de 

valors, s’ha de continuar reforçant la companyonia, tolerància, empatia, etc vers tots els 

altres companys. Tenim un percentatge en augment, de nens de pares separats i de nens 

de famílies des estructurades (ja sigui per la separació dels pares o perquè els 

progenitors s’hagin quedat a l’atur o en ERTO per la crisi provocada per la covid. Tenim 

també el handicap de que hem passat molts mesos confinats i això no ha ajudat a la 

convivència i tolerància vers els altres i a acceptar les diverses formes de comunicació 

que tenen els companys. Així doncs, el nostre espai cobra una important rellevància ja 

que el lleure educatiu permet als infants un temps per desconnectar de la seva rutina 

diària i potencia un espai de creativitat individual i col·lectiva que reforcem amb 

dinàmiques i jocs lúdicoeducatius. 

 

2.3. COM HO FAREM 

2.3.1. OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS DEL TEMPS DEL MIGDIA 

Les finalitats bàsiques del temps del migdia són: 

● Alimentar-se, 

● Descansar i esplaiar-se, 

● Relacionar-se amb els altres i conviure i 

● Viure en valors educatius. 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL TEMPS DEL MIGDIA 

● Temps de dinar: 

El temps del migdia té un abans i un després que hem de diferenciar. Una 

de les parts és sens dubte el temps de dinar. D’aquí se’n deriven objectius 

relacionats sobretot, amb els hàbits saludables, tant en alimentació com 

higiene. Els objectius dels quals són: 

http://www.paladarines.com/
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Àrea cognoscitiva: 

- Conèixer els elements bàsics de l’alimentació: equilibrada i saludable. 

- Adquirir “cultura gastronòmica”: identificar els diferents aliments i 

com estan cuinats. 

- Conèixer els aspectes culturals i socials de l’acte de menjar: costums 

i rituals. 

Àrea psicomotora: 

- Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les 

textures, així com les diferents preparacions dels plats. 

- Adquirir i mantenir hàbits d’higiene personal i col·lectiva (lligats al fet 

de menjar). 

- Adquirir i mantenir hàbits de comportament social a taula (utilització 

correcta dels coberts, menjar sense fer barreges de plats, ,mantenir 

l’ordre i la convivència durant l’estona del menjar...). 

- Adquirir i mantenir els hàbits d’ordre i neteja de l’entorn (entrades i 

sortides del menjador, parar i despara taula, escombrar... etc.). 

Totes aquestes mesures i objectius han hagut d’estar modificats i 

ampliats per la covid. 

  Àrea afectiva: 

- Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys, 

els educadors i el personal de cuina. 

- Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els 

materials d’ús propi i comú. 

- Desenvolupar l’autocontrol del propi estat físic i anímic, l’autonomia 

en general. 

- Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les 

obligacions del temps del migdia. 

- Desenvolupar una actitud positiva i d’interès pel menjar desconegut i 

superar les manies i els prejudicis en relació amb l’alimentació. 

Aquests objectius aniran estretament enllaçats amb els objectius 

educatius que l’escola pretén i en concordança amb el seu ideari bàsic 

recollit al P.E.C. (Projecte Educatiu del Centre). 

http://www.paladarines.com/
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TEMPS DE LLEURE 

PRIMER I SEGON GRUP (P3, P4 i P5) 

Àrea psicomotora (SER): 

- Ser pacients en l’escolta, parar atenció a les explicacions dels altres, i 

parlar de manera afectuosa. 

- Descobrir-se a un mateix i tenir curiositat per conèixer als altres. 

- Formular preguntes sobre tot allò que els resulti curiós per tal de motivar-

los a aprendre. 

Àea cognoscitiva (SABER): 

- Saber que existeixen diferents maneres de fer les coses, costums i 

tradicions. 

- Prendre consciència de l’acte del reciclatge, hàbits i respecte per 

l’entorn. 

- Aprendre noves tècniques de treballar en les activitats dirigides. 

- Reconèixer i valorar les coses que estan ben fetes i animar-los a 

desenvolupar-les. 

      Àrea afectiva (ESTAR): 

- Identificar els sentiments dels altres i entendre que poden sentir-se igual. 

- Ser solidaris i mostrar actituds d’ajuda i col·laboració als altres. 

- Percebre les altres persones com a iguals i respectar les diferències. 

- Sentir-se part del grup i acceptar els companys/es tal i com són. 

- Confiar en un mateix i en el grup. 

TERCER I QUART GRUP( DE 1r a 6è) 

Àrea psicomotrora (SER): 

- Escoltar de forma activa, parant atenció a les explicacions dels altres. 

- Ser capaços de posar-se al lloc dels altres (empatia), rebutjar situacions 

d’injustícia i exclusió personal i vers a altres companys. 

- Mantenir un bon auto concepte i apreciar als altres. 

- Treballar en equip, cooperar i ajudar-se mútuament. 

- Reflexionar sobre l’entorn i les desigualtats. 

http://www.paladarines.com/
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- Formar opinions pròpies i respectar les dels altres en un entorn de 

situacions que esdevenen una societat i un esperit crític i positiu. 

 

ÀREA COGNOSCITIVA (SABER): 

- Prendre consciència de l’acte del reciclatge, la higiene i totes les mesures 

covid que s’han hagut d’implementar. 

- Conèixer diferents experiències culturals i integrar bones pràctiques així 

com valorar positivament els punts forts d’un mateix i dels altres. 

- Aprendre noves tècniques de treballar en les activitats i potenciar les 

xerrades, taules de conversa, dinàmiques de cohesió. 

ÀREA AFECTIVA (ESTAR): 

- Aprendre a expressar els propis sentiments, posa’ls-hi nom i estar 

disposats al diàleg i la comunicació per resoldre així els conflictes que 

puguin sorgir. 

 

2.3.2. Metodologia 

Enguany hem hagut d’adaptar tota la metodologia per la pandèmia que ens afecta i la 

necessitat dels infants donat el confinament tan llarg que han realitzat. La qual cosa ens 

ha obligat a canviar el nostre centre d’interès i centrar-nos en les necessitats afectives, 

lúdiques, emocionals, etc. Per la qual cosa, hem fet d’aquesta pandèmia i de les seqüeles 

que planteja, el nostre centre d´interès, un que ens permeti crear una “bombolla” on els 

infants puguin gaudir d’una “nova normalitat” en la que vegin reflectits al màxim la nova 

situació de forma lúdica i respectuosa, adaptant les activitats lúdic educatives, treballar 

les emocions, permetent creuar i interrelacionar continguts, activitats i introduir les 

diferents disciplines i hàbits que hem hagut de reforçar i que són de vital importància i 

compliment. 

L’aplicació al lleure d’aquests aspectes possibiliten realitzar activitats a patir de l’interès 

i la motivació dels infants, acompanyant-los en les seves ganes de saber i de descobrir 

mitjançant el joc i poder trobar respostes a les seves preguntes que sovint no expressen 

als adults del seu entorn (El lleure té molt de Montessori). 

Donat que hem hagut de fer subdivisions dels patis per poder preservar els grups 

bombolla que tenim marcats, potenciem molt la convivència amb els companys i 

fomentem la comunicació, xerrades, debats, etc sobre tot el que els interessa. A través 

http://www.paladarines.com/
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dels jocs que realitzem setmanalment, treballem dinàmiques de cohesió de grup, 

empatia, respecte, etc. 

 

 

Hem volgut mantenir sobre tot, aquelles activitats que ja tenen molt assolides i que 

esperen amb il·lusió a que arribin, sobretot els comptes enrere cap a les vacances de 

Nadal i Setmana Santa. Com eren unes gimcanes q duraven varis dies i a més 

fomentaven la interrelació d’edats i enguany no és possible, ho hem adaptat a les noves 

tecnologies, que ara ja en saben fer servir (avantatge del confinament de la covid). Així 

doncs, aprofitarem aplicacions que ja coneixen però fent-les lúdica educatives, de forma 

que vegin i se n’adonin del potencial que tenen d tot l’aprenentatge que aporta més que 

l’exhibicionisme banal i superficial que aparentment expressen aquestes aplicacions. 

Així doncs els fem veure, que per fer un tik tok, han de ser directors, realitzadors, 

coreògrafs, ballarins, etc. Amb tot el que allò comporta, sobretot treballar en grup i 

arribar a enteses per tal de que surti xulo el vídeo. Els Kahoots són jocs amb eines digitals 

en els que necessiten coneixement dels altres, rapidesa d’acció i pensament  i acords 

per arribar a respondre correctament les preguntes que se’ls hi plantegen, que sempre 

són preguntes del grup (gustos, idees, pensaments, observació dels companys), de 

l’espai de menjador i de coneixements generals (cultura general), ja que el saber ens fa 

savis. I també per últim fem servir un programa de televisió Got Talent, en el que han 

de treballar la posada en escena, la vergonya de l’exhibir-se als altres per tal de treballar 

l’oratòria en públic que és tan necessària per la nostra seguretat i autoestima personals 

i tot això de forma divertida i lúdica. Ens ho passem bé preparant-ho, assajant-ho i fent-

ho. Aprofitem per riure’ns de nosaltres i dels altres de forma sana per arribar a una bona 

autoestima. 

 

2.3.3. Organització general: 

L’organització general del menjador que teníem fins ara, ha canviat aquest any, i donat 

que els nostres plans de treball competen dos anys, segurament aquestes mesures 

hauran de perdurar per aquests dos anys fins que la pandèmia ens permeti tornar a la 

normalitat que teníem abans. Així doncs el menjador queda organitzat de la següent 

forma: 

P3, P4, P5 i 1r Dinen a les classes. Just a l’hora en que pleguen (l’horari està al primer 

punt especificat), per tal d’acabar vora ¾ de 2 de la tarda i poder realitzar les 

extraescolars que els pertoqui o gaudir de temps lliure per jugar (És molt important 

aquesta estona pel seu desenvolupament personal i social). Continuem amb els dos jocs 
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dirigits a la setmana, que a vegades són dinàmiques i a vegades jocs lúdics. Renten mans 

amb el seu grup bombolla abans de dinar, dinen i després renten novament mans, i van 

al pati. Abans d’entrar a la classe, tornen a dinar i anar al lavabo i raspallen dents 

  

3r, 4t, 5è i 6è Dinen al menjador en dos torns, el primer torn 3r i 4t a ¾ d’1 fins a 2/4 de 

2 de la tarda. I 5è i 6è entren a ¾ de 2 de la tarda fins a 2/4 de 3. Renten mans quan 

surten de l’aula, abans de dinar, dinen i després tornen a rentar mans abans d’entrar a 

les classes.  

 

HORA P3 A 1r 2n, 3r i 4t 5è i 6è 

Sortida esglaonada des 
de 1/4 i 5 d'1 a 2/4 d'1 Renten mans, lavabo i 

dinen 

Renten mans i lavabo 

Renten mans, lavabo i pati 
3/4 d'1 a 2/4 de 2 

Entren al menjador a 
dinar 

aprox 2/4 d 2 
Renten mans i lavabo 

renten mans, lavabo i 
pati De 3/4 d 2 fins a 2/4 de 

3 
pati Entren al menjador a dinar 

2/4 i mig d 3 

Tornada a la classe, 
rentada de mans i 

lavabo 

Tornada a classe, 
rentada de mans i 

lavabo 

Rentada de mans, lavabo i 
tornada a classe 

3/4  de 3 a 3 

 

Les taules: Estan separades entre elles un metre i mig com pauta el protocol covid. 

Menjador: Està dividit en dues zones, dreta i esquerra per acollir els dos cursos que 

entren i la distància que es té entre taules per mantenir el grup bombolla d’un mateix 

curs. (A i B o A, B i C). El menjador ha hagut de reduir la seva capacitat a aproximadament 

la meitat per complir amb les distàncies, per això només poden entrar dos grups o en el 

cas del 1r torn 2n també amb una zona habilitada per a ells i dividits per grups bombolla. 

El menjador, manté finestres i portes obertes, perquè és una zona on no fan servir 

mascareta mentre dinen, la qual cosa fa que tot i mantenir ventilació, buidem 

completament l’espai a 2/4 de 2 durant 15’, per desinfectar-lo i perquè la ventilació sigui 

total fins a l’entrada del segon torn. Acabat  el 2n torn, tornem a fer el mateix, 

desinfecció i ventilació de 15’. 
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Activitats extraescolars en horari de menjador.: Hem organitzat amb l’empresa 

d’activitats extraescolars els horaris de les activitats per tal de conciliar-ho amb el dinar. 

Alguns grups ho fan abans i altres després, així doncs, les estones de pati són les de les 

activitats extraescolars per a aquells nens que han estat apuntats. 

 

2.3.4. Activitats general i específiques. 

Com el temps del lleure és igual d’important que el dinar perquè ens fa formar-nos com 

a persones, dediquem part d’aquest temps a jugar amb ells de forma lúdica educatives, 

preparem jocs i activitats que els engresquin i treballem a través del joc, els aspectes 

importants que creiem que cada grup necessita potenciar, ja sigui la cohesió de grup, ja 

sigui valors com el respecte, tolerància, empatia, confiança en nosaltres mateixos i 

autoestima, atendre la diversitat etc. En el quadre que exposem s’indiquen quan fem les 

activitats setmanals amb els grups bombolla i quan les activitats comunes a tots els 

grups  tot i que es subdivideixin per bombolles. Les activitats setmanals són 

programades per les monitores de cada grup juntament amb la coordinadora i les 

comunes, les programa la coordinadora. 

JOCS I DINÀMIQUES SETMANALS CURS 2020-21        

            

SETMANA P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è   

DILLUNS     X   X X   X     

DIMARTS   X   X     X   X   

DIMECRES     X     X         

DIJOUS   X   X     X X X   

DIVENDRES         X           

 
            

P3 Participa a les activitats comunes, la resta de dies està descansant a les seves aules.   
 
 
 
            

ACTIVITATS COMUNES A TOTS ELS GRUPS         

DESEMBRE: DE '1 AL 18 
COMPTE ENRERE CAP A LES VACANCES (TIK TOKS, KAHOOTS i GOT 

TALENT) 

MARÇ: DEL 22 AL 26 COMPTE ENRERE CAP A LES VACANCES (CONCURS DE CIÈNCIA) 

ABRIL:  DIA 23  
SANT JORDI (JORNADA LECTURA A LA FRESCA I PRESENTACIÓ DE 

LLIBRES) 

MAIG: 10 AL 14 CONCURS RECEPTES DE CUINA  

JUNY: DEL 7 AL 22 JORNADA INTENSIVA 
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2.3.5. Infraestructures: 

Els espais que fem servir a l’hora del migdia són: 

- Aules, 

- Menjador, 

- Patis de l’escola i zona pins, 

- Lavabos de totes les plantes. 

En cas de pluja, fem servir les aules que ens cedeixen les mestres per poder mantenir 

els grups bombolla. 

 

 

 

 

 

2.4. Com saber si hem arribat als objectius. 

Per poder saber si hem arribat on volem tindrem moments per reflexionar sobre el 

procés educatiu, repassem el que hem fet, mirem enrere per corregir el que no ha sortit 

bé o el que tan sols hem de modificar i millorar i seguir amb el que ha funcionat. Fem 

avaluacions trimestrals per videoconferència. Els ítems d’avaluació són: 

2.4.1. L’observació: Continuament, en el nostre dia a dia observem tan el 

comportament dels infants com la manera de comunicar-se, com les seves emocions, 

aquesta observació ens permet organitzar les activitats setmanals amb els infants, i les 

exposem en les reunions amb la coordinadora per valorar la línia pedagògica a seguir i 

com posar-la en pràctica. 

2.4.2. Avaluació diària: L’avaluació diària li permet a la monitora saber les 

necessitats de cada infant i després davant de dubtes, al final de la jornada ho comenta 

amb la coordinadora  per tal de prendre nota del que sigui adient. 
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2.4.3. Avaluació trimestral: Al finalitzar el trimestre fem una reunió virtual per 

avaluar els diferents aspectes dels nostres grups, com, els espais, l’entorn, el grup 

d’infants (conflictes, comportaments, necessitats especials, etc), els objectius que ens 

hem proposat si s’han pogut complir o s’han de modificar, les activitats programades, i 

les dinàmiques, etc. 

2.4.4. Avaluació final de curs: Al finalitzar el curs es fa una reunió final en que 

valorem el conjunt, conté els mateixos eixos vertebradors que tenen les reunions 

trimestrals, però li serveixen a la coordinadora per modificar, millorar o potenciar el 

conjunt de l’espai de menjador, així mateix serveix també per elaborar la memòria anyal 

que se li presenta al centre escolar i a l’AFA. 
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L’EQUIP HUMÀ 
 

COMPOSICIÓ: 

El nostre equip comprèn, com ja hem comentat al principi d’aquest pla de treball: 

Cuina:  

- Cap de cuina, 

- Auxiliar de cuina i 

- Auxiliar de neteja. 

Menjador: 

- Coordinadora (Cuina i menjador), 

- 14 monitores i 2 o 3 monitores de reforç (depenen de les pràctiques) 

 

 

 

FUNCIONS: 

COORDINADORA: 

● Exerceix la responsabilitat del temps del migdia i representa l’equip 

davant l’escola i els pares. 

● Fa de pont entre l’empresa i l’escola per vetllar pel bon funcionament de 

l’espai del migdia. 

● Assegura el treball de l’equip de monitores de cuina i gestió amb les 

famílies i coordina la seva feina. Vetlla per la seva formació i preveu les 

suplències o els reforços necessaris. 

● Coordina els torns dels infants per tal de que tothom tingui el temps 

correcte per poder dinar. 

● Fa el seguiment dels objectius estratègics, educatius, psicopedagògics, de 

la normativa i de les activitats programades específiques i comunes, així 

com vetllar pel bon funcionament de les mateixes. 

● Atén a les famílies i gestiona les possibles incidències, control·la la gestió 

del cobrament. 

● Gestiona amb l’escola el control de les beques i l’assistència dels infants 

becats. 
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● Assegura l’adequada relació de l’equip d’educadores i la seva activitat 

amb el professorat i amb l’escola. 

● Assegura la necessària relació i coordinació de l’equip amb la dinàmica, 

el funcionament del centre d’interès i els objectius que es planteja al pla 

de treball per al curs. 

● Control·la, realitza i coordina el pla d’emergències previst anyalment, 

fent simulacres trimestrals. (Enguany ens han comunicat que no es 

realitzarà per les mesures covid). 

● Concreta amb la cap de cuina, les sortides del centre amb pícnics pels 

infants fixes, així com les al·lèrgies i intoleràncies que presenten els 

infants diàriament. 

 

MONITORES: 

● Responsabilitzar-se del grup d’infants que té al seu càrrec, vetllar especialment 

per la seva seguretat i benestar. Respon exclusivament davant de la 

coordinadora de la seva tasca. 

● Aplica les pautes i la normativa establertes i vetlla pel seu compliment. 

● Porta a terme les activitats programades, vetlla per la seva realització i pel 

compliment dels objectius presentats i proposats. Estar amb els infants, ajudar-

los i dinamitzar-los quan ho requereixin. 

● Mantenir una adequada relació de treball amb els companys d’equip i amb el 

professorat de l’escola. Sentir-se responsable de la seva feina i co-responsable 

de la bona marxa del grup. 

● Informar a la coordinadora de l’evolució dels infants al seu càrrec i si s’escau, al 

tutor/a del grup. 

● Assistir i participar en les reunions d’equip programades, preparar les activitats 

encomanades i treballar segons el disseny organitzatiu marcat per la 

coordinadora. 

● Fer el seguiment dels nens i nenes, de l’evolució i actuar en conseqüència . 

Elaborar els informes semestrals corresponents i mostrar a la coordinadora per 

l’adequació dels mateixos. 
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CAP DE CUINA: 

● Prepara i serveix el primer plat dels infants. 

● Prepara el dinar i esmorzar dels mestres. 

● Realitza les comandes pertinents dels productes necessaris als proveïdors ja 

siguin alimentaris com de manteniment i neteja. 

● Comprova que l’entrega dels productes sigui la correcta i en la temperatura 

necessària. 

● Concreta amb la coordinadora el número de pícnics així com les al·lèrgies i 

intoleràncies que es presenten per tal de preparar els menús adequats a 

aquest infants i atendre la diversitat sol·licitada. 

● S’assegura que tots els serveis es puguin realitzar en el temps establert per 

la coordinadora. 

● Neteja els estris bàsics de cuinar, olles, contenidors, etc. 

● Prepara i serveix els plats juntament amb l’auxiliar als infants. 

 

AUXILIAR DE CUINA:  

● Prepara i serveix els menús juntament amb la cap de cuina. 

● Neteja els estris propis d’haver cuinat, olles, contenidors, safates, etc. 

● Juntament amb la cap de cuina s’assegura de que tots els serveis estiguin coberts 

en el temps establert. 

● Control·la els àpats per als infants ovolàctics i recolza les al·lèrgies i intoleràncies. 

● Supleix a la cap de quina quan aquesta no hi és. 
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