
 

INFORMACIONS DEL SERVEI MENJADOR CURS 2020/2021 

ESCOLA MONTBUI 

Benvolgudes famílies, 
 
El curs escolar 2020/2021, que estem a punt d’iniciar, ve amb canvis en l’organització del 

servei de menjador a causa de les recomanacions i a les mesures preventives sanitàries, que 

haurem de tenir en compte i de les quals us informarem més endavant ja que ens trobem 

coordinant tot i adaptant al 100% a la realitat del nostre centre.  

Tot i això, que és molt important per nosaltres i ho tindrem a les nostres prioritats en el dia a 

dia, seguirem fomentant un servei que no només dona de menjar, sinó que també transmet 

hàbits saludables, valors i coneixements als infants. 

El nostre compromís és seguir educant a tots els nostres nens i nenes a créixer sans i feliços, 

amb valors que millorin la nostra societat. Treballarem perquè es converteixin en una part 

activa i de vital importància, respectant tots els protocols marcats i actuant amb 

responsabilitat, per afrontar aquest nou curs tan diferent amb positivisme, entusiasme i 

seguretat. 

Fa molts mesos que ens estem preparant per crear una Aula Menjador SEGURA, amb equips 

formats i protocols de seguretat verificats per Bureau Veritas Certification i integrats en els 

Protocols de Seguretat de l'Escola. 

Amb l’experiència de molts anys us garantim un servei de qualitat en els dos àmbits que 

treballem: l’alimentari i l’educatiu. Per nosaltres, tan important un com l’altre.  

Sabem que el rendiment escolar està directament relacionat amb els hàbits alimentaris dels 

nens/es, és per això, que planifiquem uns menús variats (basats entre d’altres en aliments 

ecològics, de temporada, locals i de proximitat) i adaptats a les necessitats dels alumnes en 

aquesta etapa tan important.  



És fonamental que conegueu el funcionament de l’estona del migdia, horari no lectiu a 

l’escola i espai que es fa servir de manera opcional acceptant una normativa molt concreta 

per aconseguir un correcte desenvolupament dels nostres objectius, per això us fem arribar 

aquest dossier informatiu. 

Tenim al vostre servei un equip de monitors/es especialitzats en el lleure per donar suport 

tant al menjador com al pati, durant  les estones d’esbarjo. La tasca que realitzen els nostres 

monitors/es és una tasca educativa en tot moment. Durant el servei es transmeten hàbits 

higiènics i alimentaris, valors socials per una bona convivència al migdia i actituds de 

responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries. Els nostres objectius els treballem a 

diari a través de l’adquisició de rutines bàsiques que tothom ha de complir, però hem de 

tenir present que els monitors/es valorem molt que a casa, vosaltres com a pares i mares, 

també treballeu en la mateixa línia.  

 

 

• Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.  

•  Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.  

•  Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.  

• Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de 

les actituds que  afavoreixen l’autonomia del nen/a.  

•  Promoure un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels infants en el 

procés educatiu  i en el quotidià del migdia.  

•  Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina  socialitzadora.  

•  Treballar valors i actituds sostenibles.  

•  Treballar els aspectes alimentaris, culturals i de joc tradicional que ens 

identifiquen com a país mediterrani. 

                                        

 OBJECTIUS GENERALS DEL MENJADOR 



 

 

Durant les estones de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i 

activitats de pati. La participació és voluntària,  tot i que es motiva els nens i nenes a seguir 

la planificació d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati 

per treballar la socialització i la integració entre tot l’alumnat. Els nens i nenes que no 

participen de les activitats organitzades, gaudeixen de temps lliure sempre acompanyats 

pels monitors/es de menjador. 

Potenciem sempre el celebrar les festes i les tradicions catalanes, bé sigui amb un menú 

especial, amb un taller adient per a cada celebració o una decoració concreta per ambientar 

l’espai de menjador. 

Com ja sabeu, el menjador de l’escola és considerat un espai educatiu més, i per tant, tota la 

tasca que en ell es desenvolupa, va lligada de manera coherent a la filosofia educativa del 

centre. Per nosaltres és molt important, i hi treballem dia a dia, per coordinar-nos i anar de 

la mà en tot el que ens sigui possible. La comunicació escola/servei de menjador serà fluida i 

diària sempre que sigui necessària. 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 ACTIVITATS 



 

 

Cada mes durant el curs escolar, les famílies tindreu el menú corresponent penjat a la web 

de l’escola per poder fer consulta. També tindreu a disposició la proposta de menús per 

sopar complementari al menú ofert al migdia a l'escola. 

Els menús venen identificats amb la simbologia d'al·lèrgies i intoleràncies. 

En la planificació de menús hi col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’impliquen el 

Dept. de Dietètica i Nutrició, els caps i supervisors de sector i un equip de caps de cuina 

experts en alimentació infantil. 

Els nostres menús segueixen les recomanacions i pautes alimentàries que marca la 

Generalitat de Catalunya per a totes les escoles públiques. Es tenen molt en compte 

especialment, les que fan referència a varietat en la composició del menú i en l'apartat de 

gramatges adients per a cada grup d'edat. 

Cal senyalar que l'empresa Scolarest té el compromís d'introduir aliments ecològics a la 

dieta dels nens/es, productes de proximitat-km0, productes de producció integrada i una 

forta implicació en consum responsable i sostenible. 

També si cal es poden revisar amb l'escola en la Comissió de Menjador com a tracte 

beneficiós en aquest centre per poder oferir un menú molt més adaptat a gustos i 

necessitats concretes.  

La Comissió de Menjador com a tal, es troba periòdicament i vetlla constructivament pel 

correcte funcionament del menjador i assegura la continuïtat del projecte educatiu de 

l’escola durant el temps del migdia. Aquesta comissió sorgeix del Consell Escolar i està 

formada per representants de l’equip directiu, representants dels pares i mares, 

representants del Consell Comarcal i la coordinadora del servei. 

 

 

 MENÚS 



 

 

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta astringent/dieta tova o d’altre tipus per aquells 

nens/es que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a la coordinadora del 

menjador, abans de les 10:00h del matí. Per qüestions de salut, un nen/a no pot fer dieta 

d'aquest tipus més de tres dies seguits sense portar el pertinent certificat mèdic. 

Es farà un menú personalitzat adaptat per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments 

sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti. Sense una certificació 

oficial, no es pot adaptar el menú establert per tots el usuaris/es de cap manera. Tots els 

casos s’hauran de parlar i tractar directament amb la coordinadora. 

 

 

M EDICAMENTS 
 

 

Igual que la normativa de l'escola, els monitors/es de menjador no poden subministrar cap 

tipus de medicament als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la 

informació sobre dosi, horari, etc. i l’autorització dels pares signada.  

En cas de medicacions cròniques necessitarem el pertinent informe del metge on especifiqui 

la dosi a subministrar i la durada del tractament, a més de l’autorització dels pares signada. 

 

 

 

 

Els nens/es de P3 portaran al menjador un llençol de sobre per descansar després de dinar, 

el tornarem cada divendres per rentar a casa i l’heu de portar cada dilluns net a l’escola. 

Poden portar xumet, bolquer o un nino/robeta, si el fan servir. Ja pactaríem durada. 

Tot el material ha d’anar ben marcat de manera visible amb nom i cognoms. 

 

 

 DIETES 

 MEDICAMENTS 

 QUÈ CAL PORTAR PER P3 



I INFOR 

 

Rebreu periòdicament: 

Informes trimestrals: seguiment de com menja el vostre fill/a, comportament del nen/a, 

adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors… 

Full d'incidència puntual: en cas d’algun incident fora dels habituals com vòmits, malestar, 

notificació d’un comportament inadequat… 

 

El menjador escolar ha de disposar d’un decàleg específic que fa esment a actituds i hàbits 

davant del menjar i a com comportar-se mentre es menja i durant l’estona de pati. 

Aquest decàleg quedarà complementat per les actuacions en actituds, valors i normes que 

com a centre educatiu existeixen. 

La comunicació en aquest aspecte, serà fluida amb les famílies de nens/es que sovint no fan 

cas a les normes i perjudiquen  o distorsionen el funcionament i desenvolupament diari del 

servei.  

Quan un alumne tingui faltes greus de comportament, podem trobar-nos personalment, 

coordinació de menjador, direcció del centre i família, per acordar conjuntament quina 

mesura es pren al respecte. Heu de tenir en compte, que com a servei voluntari/opcional, el 

no compliment de la normativa pot donar peu a una expulsió temporal de l’ús del servei. 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 



 

 

Aquest curs escolar el preu del menú fixe és de 6€: 

Les mensualitats pels nens/es fixes queden de la següent manera: 

Setembre: 13 dies x 6€ = 78€ 

Octubre: 20 dies x 6€ = 120€ 

Novembre: 21 dies x 6€ = 126€ 

Desembre: 13 dies x 6€ = 78€ 

Gener: 16 dies x 6€ = 96€ 

Febrer: 19 dies x 6€ = 114€ 

Març: 20 dies x 6€ = 120€ 

Abril: 18 dies x 6€ = 108€ 

Maig:  20 dies x 6€ = 120€ 

Juny: 16 dies x 6€ = 96€ 

 

Preu menú alumnes esporàdics: 6,58€ 

Els cobraments són a mes vençut tant en el cas dels alumnes fixes de 5 dies a la setmana 

com els esporàdics (és a dir, a principis del mes següent a l’ús real). 

Qualsevol dubte respecte a les domiciliacions i pagaments, si us plau no dubteu en posar-

vos en contacte amb Maria Centelles (coordinadora del servei) en horari de matí, al telèfon 

660730514 o per mail a:  maria.centelles@eurest.es 

 

 

 

 

 QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI 

mailto:maria.centelles@eurest.es


 

 

Queda totalment prohibit el cobrament en efectiu.  

Domiciliació bancària: haureu d’omplir el full d'inscripció al servei amb les dades del usuari 

i de la vostra entitat on voleu es faci el càrrec.  

Devolucions: la notificació d’absència al menjador per causa justificada, s’haurà de fer a la 

coordinadora del servei de menjador directament abans de les 10:00h del mateix dia, i es 

procedirà a descomptar la despesa en el rebut del mes següent, d’acord amb lo establert 

amb el centre, és a dir; es retornarà la part proporcional de la matèria prima (2€) del menú. 

És obligatori omplir i entregar la inscripció del curs vigent a la coordinadora del centre a 

abans de l’inici de l’activitat. 

Les modificacions en l’assistència al menjador (altes i baixes del servei), s’han de notificar 

una setmana abans com a mínim de que acabi el mes en el que es causarà la baixa. Així es 

podrà aplicar aquesta modificació en el mes següent. 

EN CAS DE TENIR UN DEUTE, no es podrà fer ús de cap servei fins que quedin tots els rebuts 

liquidats. Amb una mensualitat de menjador impagada, el vostre fill/a no podrà quedar-se a 

dinar a l’escola. 

A cada rebut retornat, se li aplicarà un càrrec de 5€ per rebut, en concepte de despeses per 

la devolució.CIÓ 

 

 

 

Els dies que l’escola faci una sortida de tot el dia, els nens i nenes fixes del menjador tindran 

a la seva disposició el pícnic corresponent per aquell dia.  

Aquest pícnic consta de 2 carmanyoles(una amb macarrons amb formatge i l’altra amb 

pollastre arrebossat), una ampolla d’aigua, i una peça de fruita natural.  

En cas que no es vulgui fer ús del servei de pícnic cal notificar-ho directament al menjador 

de l’escola com a tard fins a tres dies abans de la sortida. En aquests casos, es tindrà dret al 

no pagament del 100% del menú d’aquell dia. 

 NORMES I FORMES DE PAGAMENT 

 A TENIR EN COMPTE pels dies de sortida 



 

Es pot demanar entrevista de seguiment dels vostres fills, d’informació específica del 

menjador, comentar incidències... sempre que ho necessiteu; cal fer-ho a través de la 

coordinadora de menjador (Maria Centelles). Si us plau no dubteu mai en transmetre 

qualsevol neguit o consulta per petita que sigui. 

 

NOTA IMPORTANT: 

Per parlar en persona amb la coordinadora de menjador de qualsevol 

tema, cal demanar amb anterioritat cita prèvia i es concretarà dia i hora 

on es podria fer la trobada. 

El millor, degut a la situació actual de pandèmia, serà comunicar qualsevol 

cosa via telèfon o al correu electrònic i de seguida rebreu resposta. 

 

Telèfon menjador: 660730514 
 
Correu electrònic: maria.centelles@eurest.es 
 
 
 
 

Aprofitem per desitjar-vos que tingueu un molt bon curs 
2020/2021 i pugueu gaudir de manera satisfactòria del nostre 

servei, convidant-vos a fer ús del menjador quan us sigui necessari, 
de manera fixa o esporàdica. 

 
 

Equip Scolarest  

 ENTREVISTES I INFORMACIÓ 

mailto:maria.centelles@eurest.es

