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Temps del migdia

 

 



Benvolgudes famílies,

Comença un nou curs escolar, ple d’il·lusions, somriures i
aprenentatges que ens estan esperant.

A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la
informació pràctica i necessària respecte el servei del menjador de
l’escola.

La gestió del menjador la porta a terme La Fundació Catalana de
l’Esplai – FUNDESPLAI, que es dedica a la gestió d’activitats
educatives i de lleure, tal com es va decidir al Consell Escolar

Dins de l’horari de menjador vetllem especialment pels dos espais
que conviuen durant aquest temps: espai de menjar i espai de
lleure. El rendiment escolar està directament relacionat amb els
hàbits alimentaris dels nens/es, és per això que planifiquem uns
menús variats i adaptats a les necessitats dels alumnes, basats en
l’alimentació mediterrània i cuinats de manera sana. Durant
l’estona de lleure els nens/es aprendran jocs, tècniques, cançons,...
formant-se en valors humans i generant actituds positives vers als
altres.

Per fer-ho possible comptem amb un equip de monitoratge format i
amb ganes de fer realitat el projecte que tenim entre mans.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte, aclariment o
suggeriment.

Atentament,

CONSELL ESCOLAR ESCOLA LOLA ANGLADA

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Activitat del menjador per celebrar els Dia 
Internacional dels Drets dels Infants

L’horari general del servei d’acollida de matí  és de 8h a 9h.

De 8 a 9h és l’horari que fan els infants d’infantil. Té un import d’1€/dia
De 8 a 8’30h és l’horari que fan els infants de primària. 
Té un cost d’1€/dia, però les famílies que tenen germans petits no se’ls hi 

cobra res. 

SERVEI D’ACOLLIDA



EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU

L’equip de monitors/es que està a la vostra escola, realitza una tasca
educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el
creixement integral dels nens/es, educant valors i actituds que els
faci créixer com a persones.

Aquesta tasca és una feina coordinada amb l’equip i el Projecte
Educatiu de l’escola.

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI

·

Els preus del servei de menjador d’aquest curs 2018-2019 són els 
següents:

Alumnes fixos al menjador: 6,20€/dia

Alumnes esporàdics hauran de comprar el tiquet (6,20€) a la 
coordinadora del menjador: de dilluns a divendres de 9.00 a 9.30h.

Els alumnes fixes faran el pagament els 10 primers dies de cada mes 
vigent a a la Caixa abans del 10 del mes, al núm de compte: 

ES 59 2100 0574 350200078063.

A l’octubre es cobraran el dies de setembre que s’hagi fet ús i la 
totalitat del rebut del mes d’octubre, a partir d’aquí, cada mes 
s’aniran fent les corresponents anul·lacions del mes anterior.

El menjador comença el primer dia de curs – 12 de setembre- per 
tots els cursos excepte pels alumnes de P3, que la primera setmana 
de curs fan adaptació i tenen un horari especial.

El servei de menjador acaba el dia 21 de juny, igual que el curs 
escolar.

QUOTES DEL MENJADOR

CALENDARI DEL MENJADOR

Adquirir “cultura gastronòmica”: identificar els diferents 

menjars i com estan cuinats. 

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 infants



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.

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 DE MENJAR

Els menús de Fundesplai estan planificats per un dietista i
segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de
Catalunya.
A principis de cada mes donarem una còpia del menú a cada
usuari, per tal que les famílies pugueu planificar els sopars i
vetllar per la correcta alimentació dels infants.

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.
Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran
demanar dieta per aquell dia, donant l’avís de 9:00 a 9:30h, a la
secretaria del l’escola.

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, horari i autorització dels
pares i mares.

RELACIÓ AMB LES FAMIES

Informe diari: els nens/es de P3 portaran a casa diàriament, una
llibreta explicant com ha menjat i dormit el nen/a, a més de
qualsevol observació que creiem sigui oportuna pel vostre interès.
Aquesta llibreta s’haurà de tornar a la bosseta del nen/a l’endemà.

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 o accident seguirem el
protocol definit al pla de funcionament del temps de migdia.

Llibreta viatgera/Agenda Escolar: farem servir aquesta eina per
possibles comunicacions i avisos. En el cas de malaltia seguirem el
mateix protocol que l’Escola

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, tots els matins a l’escola de 9:00 a 11:30h per atendre a
les famílies;
o per telèfon al: 610705982

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA


