
 

Temps del migdia Escola ROSSEND MONTANÉ 



El curs 2018/19, la Gestió del Temps de 
Migdia del l’Escola ROSSEND MONTANÉ 
anirà a càrrec de Fundesplai, entitat sense 
ànim de lucre, que es dedica a la gestió 
d’activitats educatives i de lleure que, 
amb la seva experiència en gestió de mo-

nitoratge, vetlla cada dia per un Temps de Migdia educatiu i 
saludable.  

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 necessi-
tats dels alumnes, menús rotatius trimestrals, basats en 
l’alimentació mediterrània i amb matèries primeres cuina-
des de manera saludable i contemplant dietes especials.  

Durant l’estona de lleure els nens/es gaudeixen de jocs, 
dinàmiques de grup, tallers, cançons,... creixent en valors i 
promovent actituds positives vers als altres.  

Acompanyem els infants en el seu creixement i els dotem 
d’eines per la seva educació en hàbits per una correcta    
alimentació, que l’acompanyarà tota la seva vida.  

Per fer-ho possible comptem amb un equip de cuina i d’e-
ducadors/es en el lleure, format i amb ganes de fer realitat 
el projecte que tenim entre mans.  

El temps del lleure  
Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei 
de menjador, disposen d’un temps de lleure que els  moni-
tors/es ompliran de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, ta-
llers, circuits motrius, celebració de Festes i tradicions con-
juntament amb l’Escola.... i moltes altres activitats seran di-
namitzades per l’equip.  

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

Apostem perquè la proposta d’activitats s’elabori amb els 
nens i nenes mitjançant assemblees grupals. 

El menjador, un espai 
educatiu  
Valorem aquest espai de temps com a horari educatiu igual 
que qualsevol altre moment del dia, sempre respectant la 
necessitat d’esbarjo dels alumnes i de trencament de les 
activitats lectives.  

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els 
hàbits referents al comportament dels alumnes dins el 
menjador, així com el respecte vers els companys/es, moni-
tors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però no lec-
tiu. Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una 
organització adequada així com unes mesures de funciona-
ment i comportament bàsiques pels alumnes.  

L’equip de cuineres i monitors/es de l’escola, realitza una 
tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i equi-
librada i el creixement integral dels nens/es, educant va-
lors 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 
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 menja-
dor i els materials.  

Desenvolupar l’autocontrol del propi estat físic i anímic, 
l’autonomia en general.  

Assumir les responsabilitats personals i grupals en rela-
ció a les obligacions del temps del migdia.  

Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i de 
les nenes.  

El temps de DINAR 
Els menús de Fundesplai estan planificats per un dietis-
ta i  segueixen les recomanacions que marca la Genera-
litat de Catalunya.  

Cada mes pengem a la web el full amb els menús. Tam-
bé hi trobareu suggeriments equilibrats per els sopars, 
tenint en compte el que han dinat. D’aquesta forma les 
famílies podreu planificar els sopars i vetllar per la cor-
recta alimentació dels infants.  

Els dies que l’escola organitza una sortida de tot el dia, 
els usuaris de menjador també disposaran de pícnic.  

Atenció personalitzada  

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 en horari 
d’atenció a les famílies. 
Si un infant presenta al·lèrgies o intoleràncies alimen-
tàries, prèvia presentació del certificat mèdic, el die-
tista farà un menú personalitzat.  

Els nens/es que, dies puntuals, tinguin indisposició, 
podran demanar dieta per aquell dia, donant l’avís de 
8:00 a 8.30 h a la Mari (administrativa del servei).  

Relació amb les famílies  
Informació diària: L’Equip docent rep informació dià-
ria per part de l’equip educatiu de com ha anat el dia 
(si no ha menjat bé, etc...). Tanmateix, si hi ha res, 
s’informa a les famílies mitjançant una nota escrita o 
trucada telefònica. 

Els nens i nenes de P3 disposen d’agenda amb infor-
mació diària, a més d’un informe més complert tri-
mestral, que també rep la resta de cursos.  

Activitats programades per cada grup d’edat: podreu 
consultar totes les activitats que es realitzen al temps 
del migdia a la web del menjador, fotos, etc.... S’ela-
bora un projecte anual, junt amb els infants, que es 
presenta per trimestre a cada grup.  

 

Quotes i imports 
 
Quotes i imports del servei de menjador pel curs 
2018/19: 
 Fixes (mínim 3 dies a la setmana): 6,35€/dia 
 Esporàdics: 6.80€/dia 
 

El rebut s’emetrà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 de 

cada mes. 

Per fer ús del menjador s’ha d’estar al corrent de pa-
gament. Si no s’ha fet efectiu el pagament dins els 15 
primers dies del mes següent a partir del dia 16 el 
nen/a no podrà fer ús del menjador escolar.  

MÉS INFORMACIÓ I  

INSCRIPCIÓ 
Per a més informació i formalitzar el procés d’inscrip-
ció del vostre fill/a, cal que accediu al web:  

escoles.fundesplai.org/escola-rossend-
montane 

Codi d’escola: 8022367 

El calendari d’inscripció estarà obert entre el 27 d’a-
gost i el dia 10 de setembre. 

Es imprescindible donar-se d’alta a la web per 
poder fer ús del servei de forma fixe i/o espo-
ràdica. En cas d’un esporàdic no regular, infor-
meu d’aquesta necessitat al camp d’observa-
cions. 

En omplir la inscripció, tingueu cura d’informar i om-
plir totes les “dades sanitàries” de l’infant. 

Per resoldre qualsevol dubte,  podeu trucar al telèfon 

93.474.74.84 


