
 

 

Per contactar amb el menjador:  
 

coordinacioelspins@fundesplai.org 
 

600408875 
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Benvolgudes famílies, 
 
Comença un nou curs escolar, el curs 2019-2020, ple d’il·lusions, somriures i 
aprenentatges que ens estan esperant. 
 
En aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació necessària respecte el 
servei del menjador de l’escola. 
 
La gestió del menjador la durem a terme des de Fundesplai, entitat sense ànim de 
lucre, que es dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure. 
 
Dins l’horari de menjador vetllem pels dos espais que conviuen durant aquest 
temps: espai de menjar i espai de lleure.  
El rendiment escolar està directament relacionat amb uns hàbits alimentaris 
saludables dels infants, és per això, que planifiquem uns menús variats i 
adaptats a seves necessitats basats en l’alimentació mediterrània i amb matèries 
primeres cuinades de manera saludable.  
Durant l’estona de lleure els infants gaudiran de jocs, dinàmiques de grup, tallers, 
cançons,... creixent en valors i promovent actituds positives vers als altres. 

Per tirar endavant aquest model comptem amb l’equip de cuina i un equip 
educatiu. 

Continua oferint-se  l’acollida de mati  de 7’30 a 9h; que us explicarem en aquest 
llibret. Restem a la vostre disposició per qualsevol dubte, aclariment o 
suggeriment. 

 

Atentament, 
 
 
ESCOLA Els Pins                              FUNDESPLAI 

PREU DEL SERVEI: TEMPS DEL MIGDIA 
 
Preu menú diari fix:  6,20€/dia 

Es considera fix qualsevol nen o nena que es quedi de manera habitual al servei 
de menjador. 
 

El pagament del servei de menjador en el cas dels usuaris fixes serà el dia 10 de 
cada mes, exceptuant el més de setembre que es cobrarà el dia 25.  
 

Preu tiquet eventual: 6,80€/dia 

Es considera nen/a  eventual aquell alumnat que fa servir el menjador només 
alguna vegada al mes i no de manera regular. 
  
La utilització del servei de menjador per a usuaris eventuals es notificarà a la 
coordinadora del menjador (Sandra) que romandrà a l’escola tots els matins de 
9h a 11h. També es podrà comunicar per telèfon al 600.408.875. Es podrà pa-
gar el tiquet  a la coordinadora in situ o pel banc a final de mes. 
 

Les devolucions: si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva 

absència a la coordinadora del menjador abans de les 9.30h del dia en qüestió, 

s’abonarà, en el rebut del mes següent, 3,20 € per dia d’absència, en concepte 

d’àpat. 

SERVEI D’ACOLLIDA MATI (SAM) i ACOLLIDA TARDA (SAT) 
El servei d’ acollida de matí. L’horari de matí és de 7’30h a 9h. 
De 7’30 a 9h import 41€/mensual d’octubre a maig i 21€ els mesos de setem-
bre i juny. 
De 8 a 9h import 35€ mensuals d’octubre a maig i 18€ els mesos de setembre a 
juny. 
l’import eventual de l’acollida és de  4€/dia de 1,5hores, 3’5€/dia 1 hora  
L’import d’ acollida tarda. De 16,30 a 17h import: 15,5€/mensual d’octubre a 
maig, 8€ acollida tarda de setembre i juny.  
L’import eventual de l’acollida de tarda és de 2€/dia 



 

 

EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU 
 
L’equip de cuina i monitoratge que està a la vostra escola, realitza una tasca edu-
cativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el creixement integral 
dels infants, 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’es-

cola              

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI 
 

 Adquirir "cultura gastronòmica": identificar els diferents menjars i com es-

tan 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 edu-

cadors 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. 

RELACIO AMB LES FAMÍLIES 

 

Tots els nens/es usuaris de menjador han d’omplir la fitxa d’inscripció cor-
responent al Servei a través de la web Escola Els Pins  

(http://escoles.fundesplai.org/escola-pins/ 
 

Informe diari: els infants de P3 portaran a casa 
diàriament, una llibreta explicant com ha menjat 
i dormit, a mes de qualsevol observació que cre-
iem sigui oportuna pel vostre interès. Aquesta 
llibreta s’haurà de tornar a la bossa del nen/a 
l’endemà. 
 

Full de programació d’activitat i menús: mensu-
alment, penjarem la programació a la web de 
l’escola, per tal que estigueu assabentats de les 
activitats que estan programades i que poden 
realitzar els vostres fills/es en l’estona de lleure. 
 

Informes trimestrals: us informarà sobre l’ ad-
quisició d’hàbits, relació amb els companys/es, 

      monitors/es, comportaments,.. 
 

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

Ús de bata i altres útils : 
Els nens/es de P3 a 4t  han de portar una bata per el menjador. 
Els nens/es de P3 cal que portin diàriament el pitet i setmanalment el llen-
çol per posar al llitet.   

ATENCIÓ INDIVIDUAITZADA 

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, dema-
nar entrevista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... po-
deu demanar hora a la coordinadora de menjador, ella us proposarà dia i 
hora per poder parlar tranquil·lament.  Podeu contactar : 

 La coordinadora, Sandra  de 9h-10h al telèfon:  600.408.875 

 La administrativa, Olga, referent de 9h a 15h:  93.551.17.61 

http://escoles.fundesplai.org/escola-pins/


 

 

EL TEMPS DE LLEURE 
 
Abans i després de dinar, els infants que utilitzen el servei de menjador, dispo-
sen 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. Penjarem la programació trimestral a la web de 
l’Escola. 
  
Conjuntament amb l’escola i l’AMPA celebrarem les festes i les tradicions cata-
lanes i locals fent activitats engrescadores i diferents. 
  
Els infants de P3, després de dinar aniran a descansar i relaxar-se per tal de 
poder estar descansats durant de la tarda. 

 

QUOTES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Quota de P3 al setembre: 60,40€ (inici menjador el 18/09) 

EL TEMPS DEL MIGDIA 
Els menús de Fundació Catalana de l’Esplai estan planificats per una dietista i 
segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya. 
 

A finals de cada mes es penjarà a la web de l’Escola el menú del mes següent, 
a la web també es podrà veure la proposta de sopars per tal que les famílies 
pugueu planificar els sopars i vetllar per la correcta alimentació dels infants. 
Es donarà la còpia del menú a totes les famílies del menjador. 

 

INTOLERACIES 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 dels infants 

Els infants que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, per 
aquell dia, donant l’avís a la coordinadora informant, clarament les dates de la 
durada de la dieta. 
  
Els infants que en dies puntuals tinguin indisposició podran demanar : 
dieta tova (problemes de masticació, dentificació, genives...), 
dieta suau (problemes d’estómac)  o 

dieta astringent (problemes digestius). 

RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 
 
Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicament als 
infants que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informació sobre 
dosi i horari i l’ autorització dels pares i mares. Igual que en horari escolar. 
 
 

  Dies Quota/mes 

Setembre 12 85,20 € 

Octubre 23 115,10 € 

Novembre 19 115,10 € 

Desembre 14 115,10 € 

Gener 18 115,10 € 

Febrer 19 115,10 € 

Març 22 115,10 € 

Abril 16 115,10 € 

Maig 19 115,10 € 

Juny 14 85,20 € 


