
 

Menús: 
 
► La confecció i el control dels menús els realitzarà 
l’empresa concessionària d’acord amb els criteris 
nutricionals del Departament d’Educació de la 
Generalitat, les recomanacions dels organismes 
oficials de Salut Pública Municipal. 
 
► Els menús constaran d’un primer plat, segon plat, 
postres i pa. Els alumnes es troben la taula posada i 
ells mateixos es serveixen el seu dinar la  quantitat 
desitjada, els monitors controles que mengin de tot . 
 
 
► Dietes: en cas d’intolerància o al·lèrgia a 
determinats aliments, així com a dietes de llarga 
durada, caldrà justificar-ho mitjançant certificació 
mèdica. 
 
........ Entenem l’espai de migdia a l’institut, com un 
espai de suport a les famílies de prestació 
complementària i ajudar a formar als alumnes. 
 
Els objectius principals que ens fixem són els de cobrir 
les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició 
d’hàbits socials, higiènics i alimentaris en un marc de 
convivència dins del centre educatiu. 
 
                       
Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 
Persona de contacte: Montse  
Telèfon: 672 42 51 94 
E-mail: leonardo@vostracuina.com                               
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Fixes: 
El cobrament del servei del menjador, per part de 
l’empresa, es farà mitjançant domiciliació bancària 
de l´1 al 7 del mes. 
Esporàdics: Els usuaris esporàdics podran anar  direc-
tament a la coordinadora de menjador dins l’horari 
establert de 9:00h a 9:30h i fer el pagament del me-
nú esporàdic  de 6,80 euros. 
Preus oficials publicats a la RESOLUCIÓ 
EDU/790/2020, de 24 de març de 2020. 
 
Impagats:  
Si un usuari retorna el rebut, no podrà fer ús del ser-
vei de menjador fins que no cancel·li el deute pen-
dent. 
 
Protocol d’accidents i d’incidents 
◊ En cas de petits accidents el monitoratge resoldrà 
la situació utilitzant els protocols acordats per l’insti-
tut. 
◊ Si es produeix un accident més greu, es donarà avís 
a la família i es prendrà la decisió conjunta. 
En cas de no localitzar a la família, el protocol a se-
guir és avisar una ambulància i si el facultatiu ho con-
sidera oportú,  s’acompanyarà a l’alumne/a al centre 
mèdic més adient. En tot moment es mantindrà in-
format a l’institut. 
◊ Els incidents, vòmits, manca de gana, faltes de 
comportament es comunicaran a les famílies mitjan-
çant el full de comunicació d’incidents o per telèfon.  

 
Autoritzacions a medicaments, s’actuarà segons la 
normativa del centre. 
 

INSTITUT  

LEONARADO DA VINCI 



 

Benvolgudes famílies; 

CATERING VOSTRA CUINA, S.L. és una empresa 

amb 30 anys d’experiència i té com a objectiu 

principal oferir i garantir la màxima qualitat als 

seus usuaris, a tal efecte, disposem d’un depar-

tament de control de qualitat de les matèries 

primeres i de la supervisió dels nostres menús 

per part d’una dietista, per oferir una dieta sana 

i equilibrada és un dels altres principals objec-

tius de la nostra empresa. 

Entenem el Servei de Menjador com una part 

més de l’educació integral dels alumnes dins de 

l’institut i en aquest sentit hem elaborat uns ob-

jectius generals a assolir en el camp dels hàbits i 

de les actituds socials, conjuntament amb els 

membres de la Comissió de Menjador delegada 

del Consell Escolar  i seguint els seus criteris.  

HORARI  

HORARI DE PATI: 11:00 h. a 11:30 h. 

CANTINA: On podeu trobar begudes variades 

fredes i calentes, entrepans i pastes del dia. 

HORARI DE MENJADOR: 14.30 h. a 15.30 h. 

MENJADOR:  Hi ha un menú calent 

variat tots els dies, i podeu consul-

tar-lo a el nostre web: 

 www.cateringlavostracuina.com 

 

 
OBJECTIUS DINS DEL MENJADOR 
 
Sobre els hàbits: 
Treballar els hàbits higiènics ( rentar-se les 
mans amb sabó abans i després de dinar...). 
Treballar ordenada i sistemàticament tot el 
que fa referència a l’organització de l’espai 
de menjador (parar i desparar taula, aixecar-
se de taula un cop s’ha acabat, parlar amb un 
to fluix mentre s’està dinant). 
Utilitzar correctament els coberts. 
Menjar a poc a poc i mastegar suficientment 
els aliments amb la boca tancada...). 
Evitar parlar amb la boca plena. 
Comprendre que el menjar no s’ha de llen-
çar. 
Saber que ens calen aliments variats i que cal 
esforçar-se per menjar una mica de tot. 
 
Sobre les actituds socials: 
Ser respectuós/a vers els altres companys i 
companyes i vers els/les monitors/es. 
 
Objectius a l’estona de lleure: 
 
L’hora d’esbarjo del menjador és una de les 
estones que els alumnes no tenen programa-
ció. 
Potenciem que mantingui una actitud solidà-
ria i de companyerisme  entre ells i envers 
tothom. 
 
Han d’assumir i respectar les normes esta-
blertes mitjançant la comprensió i el diàleg. 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

Servei de monitoratge 

El/la coordinador/a serà la persona interlocuto-

ra habitual entre l’empresa, la Comissió de 

Menjador, les famílies i el monitoratge. 

Persones usuàries 

El servei es podrà sol·licitar de forma fixa o es-

poràdica. 

Serà considerat usuari/a 

fix, aquell  alumne que 

assisteixi al menjador tots 

els dies del curs i també 

aquella que assisteixi com 

a mínim  1 dia a la setma-

na. 

Preus 

Usuari fix: 6,20 € per dia/alumne. 
Usuari esporàdic: 6,80 € per dia/alumne. 
 
Absències 
 
Per indisposicions esporàdiques caldrà notificar-
ho a la coordinadora al matí, en horari de 9:00 h 
a 9:30 h.  

 
Unes altres vies de contacte amb la responsable 

seran telefònicament i WhatsApp  
 

Telèfon: 672 42 51 94 
Horari d’atenció matí:  

9:00 h – 9:30 h 


