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1. Gestió del servei escolar de menjador escolar  

La gestió del servei escolar del menjador es realitzada per l’AMPA de l’escola la 
Mitjana i el Consell Comarcal també fa el seguiment de l’alumnat becat. 

 
Aquest curs la comunicació amb el Consell Comarcal per supervisar l’alumnat de 
l’institut i possibles ajuts serà feta totalment l’escola la Mitjana.  
Cada trimestre l’institut farà arribar a l’escola el llistat d’alumnat de l’institut que fa 
servei del menjador i la directora de l’escola ho comunicarà al Consell Comarcal. 
 
Les famílies que volen fer ús del servei de menjador ho indiquen en els fulls de 
matrícula al mes de juny.  
Al mes de setembre en la reunió informativa de famílies les tutores confirmen 
l’assistència.  
Si algun alumne/a vol fer ús del servei de menjador i no ha informat pot fer-ho cada 
dia a l’hora del primer pati a les persones encarregades de cafeteria. 
L’alumne pot quedar-se de forma esporàdica o de forma habitual (tota la setmana 
o diversos dies a la setmana).  
L’alumnat que es queda de forma esporàdica fa el pagament al personal de 
cafeteria. El preu és de 6,50 Euros. 
L’alumnat que es queda de forma habitual realitza el pagament per transferència 
bancària, que recull la sol·licitud els monitors de menjador. El preu és de 6 Euros. 
 

2. Modalitat  
El servei de menjador s de cuina pròpia amb un cuiner de l’empresa Sercodaga. 
L’empresa Sercodaga també té una persona nutricionista que supervisa els menús 
elaborats, Mireia Espachs.  
 
3. Espais i instal·lacions del centre necessaris per al servei, inclosos els 

mitjans instrumentals del centre docent que es posin a disposició del 
servei 

L’espai utilitzat és el del menjandor-cafeteria de l’escola la Mitjana i els mitjans 
instrumentals els del menjador. No s’utilitza cap espai alternatiu ni instrumental 
accessori. 

 
4. Capacitat màxima de les instal·lacions referida al nombre de comensals 

per torn 
El menjador té una capacitat aproximada de 180 persones, al mateix moment, 
servei de menjador en dos torns de l’alumnat de l’escola la Mitjana. 
L’alumnat de l’institut és usufructuari del servei gestionat per l’AMPA de l’escola la 
Mitjana i tots dinen en un sol torn. 

 
5. Necessitat o no de concentració del servei  
No es dona aquesta casuística 
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6. Previsió d’usuaris, diferenciant personal docent, el d’administració i de 
serveis i l’alumnat, amb indicació del nombre d’aquests últims que 
tinguin dret a la gratuïtat del servei 

Servei de menjador: 
Alumnat: 
Alumnat del mes de setembre 20 alumnes. 
Alumnat a partir del mes d’octubre 28 alumnes. 
D’aquests,6 alumnes tenen gratuïtat del servei de menjador al 50%. Un d’aquests 
alumnes també rep ajut de la Creu Roja que també li subvenciona l’altre 50%. 
Un alumne té gratuïtat total de la Creu Roja. 
Professorat: 
Fan ús del servei de menjador els dimarts uns 20 professors, els altres dies de la 
setmana, excepte divendres, 4-5 persones. El preu pel professorat és de 4 Euros. 
Servei de cafeteria: 
90% de l’alumnat. La major part de l’alumnat en fa ús en un moment o altre. 
90% del professorat, PAS i personal no docent. La major part del professorat en fa 
ús en un moment o altre. 

 
7. Previsió de torns de menjador quan sigui necessari pel nombre d’usuaris. 
 
Tot l’alumnat dina en la mateixa franja horària. 
A les 14:50h l’alumnat finalitza les classes i baixa a l’espai del menjador. 
Allí la monitor supervisa com l’alumnat es serveix el menjar, en plats (fondo, pla,..) 
que es troba disposat en uns “carros” i supervisa que mengin de forma correcta, 
educada i respectuosa, envers als companys i no malmetin el menjar i respectin el 
moment del dinar de tots els companys. 
En aquest temps el menjador únicament està ocupat per monitors de l’escola que 
també dinen a les 15:15h i professorat de l’institut que també fa ús del menjador. 
L’alumnat de l’escola la Mitjana ja ha iniciat les classes de la tarda. 

 
8. Personal  necessari, per a la correcta prestació del servei, inclòs el 

d’atenció a l’alumnat, en funció de la previsió d’usuaris. Amb concreció 
del personal docent del centre disposat a dur a terme les tasques 
d’atenció a l’alumnat en el servei escolar de menjador. 

 
Les monitores assignades per l’empresa Basic Serveis Educatius (el coordinador 
pedagògic Joel Mur Bailón amb  correu-e: joel.mur@serunion.elior.com) 
són: Teresa Odina, principal responsable i Carmela Ramon com a persona de 
suport. 
Carmela Ramon també es fa càrrec d’un servei d’acollida de les 16:00h a 16:30h, 
que es realitza a l’espai de la biblioteca, per tal d’afavorir que alumnat amb 
germans a l’escola puguin recollir-los a les 16:30h quan finalitza les classes 
l’escola la Mitjana. Aquest servei està gestionat i subvencionat per l’AMPA de 
l’institut. Assisteixen 10 alumnes a aquests servei. 

 
9. Aspectes educatius i criteris alimentaris que ha de guiar el 

desenvolupament del servei 
La nutricionista de l’empresa Sercodaga, Mireia Espachs, vetlla per una 
alimentació equilibrada durant els dinars. 
 

mailto:joel.mur@serunion.elior.com
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Durant els dinars les monitores vetllen perquè el dinar sigui un espai de 
tranquil·litat i conversa. Que es tingui un respecte pel producte consumit i de no 
malbaratament. 

 
Els productes de l’esmorzar, del que fa ús l’alumnat de l’institut, segueix les 
directius de l’institut, d’una alimentació saludable, promoguda des del PAT de 
l’institut. 
Així únicament es serveixen entrepans, pastes (Pastisseria Carme de Lleida), 
fruita, sucs i aigua. NO es serveixen begudes amb gas, energètiques, xuxeries ni 
bolleria industrial. 

 
10. Programació d’activitats de lleure i previsió d’espais adequats 
 
L’alumnat finalitza les classes a les 14:50h i baixa a dinar. Un cop ha dinat amb la 
supervisió de la monitora. Surt al pati de l’institut i realitza joc lliure. L’institut deixa 
una pilota de futbol i una de basquet perquè juguin al pati.  

 
11. Previsió d’informació a les famílies 
 
En la jornada de portes obertes anuals,s’indica com a servei del centre, el servei 
de menjador i cafeteria, gràcies a la possibilitat de ser usufructuari del servei de 
menjador que gestiona l’escola la Mitjana. 
S’informa a les famílies que l’alumnat pot utilitzar el servei de cafeteria en el primer 
pati, 10:10 a 10:30h i utilitzar les instal·lacions del menjador, i el servei de cafeteria 
durant el 2n pati de 12:40 a 13:00h però no pot accedir a l’espai del menjador 
perquè l’alumnat de primària realitza torns de menjador. 
 
Durant el procés de matrícula les famílies poden indicar en els documents de 
formalització de matrícula la possibilitat d’utilitzar el servei de menjador. 
 
En la reunió d’inici de curs amb les famílies al mes de setembre, abans d’iniciar les 
classes lectives, es recorda el servei de menjador i els tutors/res recullen el llistat 
d’alumnat de fer ús de menjador durant el curs o de forma esporàdica. 
 
La pàgina web de l’institut hi trobem una APP de l’empresa Sercodaga que enllaça 
amb el menú mensual de l’alumnat que fa ús del servei. 
 
 

 
 
Des del punt de vista sanitari els menjadors escolars, com a establiments que faciliten 
menjar, estan regulats pel RD 3484/2000, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjar 
preparats. Per això es tindrà en compte també la normativa sanitària que afecta els 
menjadors col·lectius i se seguirà el protocol corresponent per a l’autorització 
d’obertura del servei per part del Departament de Salut 
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Annex 1. DOCUMENTACIÓ  
 

a) Certificat del secretari del centre on consti que el pla de funcionament ha estat 
aprovat en reunió del consell escolar. 

 
 
 
 
 
 


