
 

 

 TEMPS DE MIGDIA 
ESCOLA PUIG D’ESQUERS 

CURS 2018-2019 
 

Telèfon  
 

Teresa Costa 663236633 

 



 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Comença un nou curs escolar, el curs 2018-2019, 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 
en conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Colera. 
 
Dins de 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 nens/es, és per això, que planifiquem uns 
menús variats i adaptats a les necessitats dels alumnes, basats en 
l’alimentació mediterrània i amb matèries primeres cuinades de manera 
saludable.  
Durant l’estona de lleure els nens/es gaudiran de jocs, dinàmiques de 
grup, tallers, cançons,... creixent en valors i promovent actituds positives 
vers als altres. 
 

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

 
Atentament,  
 
              FUNDESPLAI                                          

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR 
 
Preu menú diari fix:  5.72€/dia 
Es considera fixe qualsevol nen o nena que es quedi de manera habitual   3 dies 
per setmana. 
 
Preu tiquet esporàdic: 6,49€/dia 
Es considera nen/a  eventual aquells nens que fan servir el menjador només al-
guna vegada al mes i no de manera regular. 
  
Les famílies que vulguin fer ús del menjador s’hauran d’inscriure on line a la pà-
gina  https://escoles.fundesplai.org/escola-puig-desquers 
 

 
  
La Fundació Catalana de l’Esplai girarà un rebut domiciliat mensual al número de 
compte facilitat, entre l’1 i el 5 de cada mes.  
  
 
Els nens/es esporàdics poden fer us del menjador. El cobrament del menjador 
serà a final de mes per rebut bancari. 
 
 
 
ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOMICILIACIÓ 
 
El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització 
d’aquests servei. 
Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del 
servei abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes 
per la devolució (que són de 3,00€ per rebut). 



 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI. 

 

 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 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 ge-

neral. 

 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. 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
Cal fer la inscripció al menjador escolar on figuren totes les dades del nen/
a. A través de: https://escoles.fundesplai.org/escola-puig-desquers. Una ve-
gada dintre cliqueu a Inscripcions i dóna't d’alta. En aquesta fitxa recollim les 
dades bancàries i l’autorització per poder domiciliar el rebut. 
  
  
Ús de bata i altres útils : Tots els nens portaran un tovalló net de roba cada 
dia per fer servir al menjador. 
Tots els alumnes d’infantil han de portar una bata o pitet per ús exclusiu del 
menjador. 

Els nens de P3 cal que portin una muda de roba per deixar al menjador. 
 
ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 
 
Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar 
entrevista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... podeu de-
manar entrevista a la coordinadora de menjador (Teresa), ella us proposarà 
dia i hora per poder parlar tranquil·lament. 



 

 

 

 
 

EL TEMPS DEL MIGDIA 
 
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 us farem arribar copia del menú del mes següent  amb una 
proposta de sopars, per tal de que, les famílies pugueu planificar els sopars i vet-
llar per la correcta alimentació dels infants. 
 
 
 
INTOLERACIES ALIMENTÀRIES I DIETES 
 
Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació 
del certificat mèdic, el 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 a 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 i horari i l’ autorització dels pares i mares. 
  
 


