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La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors 

Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: “educar els infants i els joves,
enfortir les entitats de Lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i
promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora”, i
agrupa les entitats següents:

Centre d'Estudis 

Suport Associatiu

Associació Catalana de Cases de Colònies

Federació Catalana de l'Esplai

Fundació Esplai



El temps del migdia
Dos temps diferenciats dins del mateix espai

El temps de lleure és un moment on assegurem l‘esbarjo i el
descans dels infants mitjançant la relació i les activitats
lúdiques dirigides pels monitors i monitores, seguint el
projecte educatiu del temps del migdia, i elaborat tenint en
compte les diferents edats dels infants i les característiques
del servei.

El temps de dinar és un moment on els infants aprenen
hàbits alimentaris, higiènics i de relació social amb un
enfocament educatiu, per aquest motiu tenim especial
cura en la creació dels menús.



El temps del migdia
Objectius educatius

• Conèixer els aspectes culturals i socials de l'acte de 
menjar.

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

• Adquirir hàbits d'higiene personal i col·lectiva .
• Adquirir hàbits de comportament social.
• Adquirir hàbits d'ordre i neteja de l'entorn. 
• Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb 

els companys, els educadors i el personal.
• Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el 

menjador i els materials.
• 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.
• Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i 

nenes.



El temps del migdia
El servei de migdia el tenim organitzat en dos torns:

DINAR LLEURE

P3, P4, P5, 1r i 2n 3r, 4t, 5è i 6è

12:30 a 13:30

DINAR LLEURE

3r, 4t, 5è i 6è P3, P4, P5, 1r i 2n

13:30 a 14:30

1er TORN

2on TORN



El temps de dinar
Els menús de Fundació Catalana de  l’Esplai estan planificats per un dietista i segueixen les recomanacions que 
marca la Generalitat de Catalunya.

A finals de cada mes tindreu el menú del mes que comença, per tal de què, les famílies pugueu planificar els 
sopars i vetllar per la correcta alimentació dels infants.

Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de menjador que ho demanin el pícnic 
del menjador. 

L’equip de cuina que vetlla per la correcta alimentació dels vostre fills/es és:

• Cuinera: Patricia 
• Ajudants: Maribel i Sandra 



El temps de dinar

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES I DIETES

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia
presentació del certificat mèdic, la dietista farà un menú
personalitzat que té com a base el mateix menú que la resta de
nens/es.

Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar
dieta, per aquell dia, donant l’avís de 8.45 a 9.30h, a la
coordinadora del menjador.



El temps del migdia

AL MENJADOR...

Després de rentar-se les mans,

• Els nens i nenes de 1r torn es troben la taula parada i
el primer plat se’ls serveix un cop asseguts.

• Els nens i nenes de 2n torn, paren taula i un cop
asseguts, els servim.

Estem iniciant el PROJECTE D’AUTONOMIA, que
consisteix en que els infants siguin els protagonistes del
ser àpat i es serveixin l’amanida, el pa i les postres, i en
breu, també el segon plat.

Amb Infantil començarem amb el pa i seguirem per la
fruita i l’amanida.



El temps de lleure
Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, disposen d’un temps de lleure que els
monitors/es ompliran de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres activitats
seran dinamitzades per l’equip.

Les programacions d’activitats es fa conjunta amb els nens i nenes dins del PROJECTE

Per segon any l’Eix Educatiu transversal és el PROJECTE

amb la incorporació de

Podeu trobar més informació del projecte a:

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/

Conjuntament amb l’escola i l’AMPA celebrarem les festes i les tradicions catalanes i locals fent activitats
engrescadores i diferents.

Els nens/es de P3, després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de poder rendir correctament durant
les hores de la tarda.



El temps del migdia
AL LLEURE...

En l’estona de lleure, a partir del mes d’octubre, els nens i nenes participen d‘una programació
d’activitats realitzada conjuntament amb l’equip educatiu.

En ella es treballa:



L’equip Educatiu
L’equip  de monitores que atén els nens i nenes 
està format per:

P3 Montse i Marta
P4 Eunice
P5 Katy
1er Juani i Javi
2on Araceli
3er Jose
4rt Rita
5è Paqui
6è Aida      

Reforç del servei: Núria

Coordinadora del menjador:  Núria Torné
La coordinadora és la responsable del temps del migdia, coordina l’equip de monitores, vetlla pel bon
funcionament del menjador i es coordina amb l’escola i amb la Fundació Catalana de l’Esplai per donar el millor
servei.



Relació amb les famílies
Informe diari: els nens/es de P3 portaran a casa, diàriament, una llibreta explicant com ha menjat i dormit el
nen/a, a mes de qualsevol observació que creiem sigui oportuna pel vostre interès. Al final d’aquesta llibreta, les
famílies, podeu comunicar-vos amb la monitora del servei.
Aquesta llibreta ha d’anar i tornar diàriament a la motxilla del nen/a.

Informes trimestrals: us informarà sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els
companys, monitors...

Full d’incidència: farem servir aquesta eina per possibles comunicacions i avisos. En el cas de malaltia seguirem
el mateix protocol que l’escola.

Full de programació d’activitats: la pengem trimestralment a la intranet. Fem constar les activitats que poden
realitzar els vostres fills/es en l’estona de lleure.

Intranet: Amb l’alta a la web, tindreu accés a la intranet. En ella pengem fotos de les activitats, noticies, el menú
mensual, etc. Cada mes rebreu una notificació de les noticies del mes.

Horari d’atenció a les famílies: Cada dia, de 8:45 a 9:30, la Núria, la coordinadora, us atén en l’horari d’atenció a
les famílies, a l’AMPA.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar entrevista de seguiment dels

vostres fills, comentar incidències... podeu demanar entrevista a la coordinadora de menjador (Núria), ella us
proposarà dia i hora per poder parlar tranquil·lament.



Gestió administrativa
Preus curs 2018/2019
Tots els usuaris s’han de donar d’alta a la web per fer la d’inscripció al menjador escolar. 

https://escoles.fundesplai.org/escola-can-salvi-sant-andreu-de-la-barca/
El codi de centre és el  8063758

Usuaris fixes: 6,05€ per alumne soci/dia (6,20 € per alumne no soci/dia) , de setembre a juny.

Preu tiquet esporàdic: 6,55€. Els nens/es esporàdics socis (6,85 €. Els nens/es esporàdics no socis)

Podran comprar el tiquet de menjador al/la coordinador/a del menjador, diàriament, de 8.45 a 9.30h.

Fundació Catalana de l’Esplai, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, entre l’1 i el 5
de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat es girarà entre el 25 i el 28 d’aquest mes.

Les devolucions: si un nen/a fixe falta al servei de menjador i comunica la seva absència al/la coordinador/a del 
menjador abans de les 9.30h del dia en qüestió, s’abona 3’5€ per dia de falta.

RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament als nens/es que no portin la
corresponent recepta mèdica amb la informació sobre dosi i horari i l’ autorització dels pares i mares.

Altres



Moltes gràcies 
per l’atenció!


