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Us presentem el Pla de funcionament del servei voluntari de menjador escolar pel 

curs 2016-17.  

 

L’espai voluntari de menjador a més dels objectius generals de l’escola, contempla 

els següents objectius específics de mitja pensió: 

 

• Donar la importància que requereix a l’acte de menjar, pel que comporta de 

satisfacció de l’instint de manteniment. 

 

• Desvetllar la sensibilitat pel dinar ben fet. 

 

• Millorar l’acte de menjar. 

 

• Estimular adequadament la comunicació interpersonal. 

 

• Facilitar l’adquisició dels coneixements propis de nutrició. 

 

• Promoure actituds que afavoreixin l’adquisició d’hàbits bàsics 

mitjançant pautes de conducta. 

 

 

 

1. Criteris de planificació 
 
 

En planificar els menús es tenen en compte una sèrie de factors: varietat, equilibri 

dietètic, preferències dels nens, digestibilitat, oferta estacional, respecte per la 

cuina mediterrània. Aquest curs s’implementa la línea de cuina freda i menjar 

ecològic.    

 

Els menús es poden consultar mensualment al web de l’escola 

http://www.escolaoctaviopaz.cat/menus/ i s’exposen al tauló d’anuncis i a la 

pissarreta d’accés al menjador.  

 

Si per causes de força major es decideix canviar un plat, es procurarà que el canvi 

sigui equivalent en l’aspecte nutritiu. 
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2. 2. Activitats  

 

Les activitats que es portaran a terme estan recollides a la programació de curs que 

es pot consultar al web de l’escola.  

 

Es destaquen tres grans tipologies d’activitats:   

 

o Lliures: Els nens juguen lliurement al pati. Els monitors els atenen, intervenint 

i animant els seus jocs si cal. 

 

o Organitzades: Estudi i deures de les matèries de classe, jocs de taula, 

audicions de música, lectura, tallers. 

 

o Dies de pluja: Es programen sessions de cinema. 

 

 

 

3.  Higiene a l’hora de menjar 
 

Dins el concepte ampli d’higiene el cos, i per tant, pràctica d’educació per la salut, 

cal destacar els següents punts: 

 

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó abans d’entrar al menjador, després de 

dinar i sempre després d’anar al WC. 

 

• Rentar-se les dents una vegada finalitzat l’àpat. 

 

• Menjar quantitats proporcionades de cada plat de què es composa el menú. 

 

• Ingerir el menjar amb ordre tradicional: primer plat, després el tall i per últim les 

postres. 

 

• Menjar moderadament, sense presses ni retards. Entre 25 i 45 minuts de durada. 

 

• Menjar trossos petits, ben tallats i mastegant. 

 

• Manipular el menjar amb els coberts de manera que no molesti als companys de 

l’entorn. 
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4. Sortides en horari de mitja pensió 
 

Si un alumne que dina habitualment a l’escola un dia no ha de fer ús del servei, cal 

que ho comuniqui per escrit a l’agenda. Aquesta notificació s’ha de donar al mestre 

tutor. 

 

Perquè un alumne s’incorpori a l’escola en horari de menjador caldrà que lliuri un 

justificant a la coordinadora de menjador. 

 

 

5. Consultes 
 

Si una família està interessada en conèixer més concretament certs aspectes del seu 

fill/filla durant l’estona del menjador, s’ha d’adreçar per correu electrònic a l’escola, 

i concretar una entrevista amb la coordinadora de menjador. 

 

 

6. Pagament 
 

El preu del servei de menjador del curs 2016/17, aprovat per Consell Escolar de data 

29 de juny de 2016, queda recollit de la següent manera. El preu inclou les millores 

de les instal·lacions i la maquinària de la cuina i la gestió del servei.  

 

SETEMBRE tots els alumnes 98€ 

 
alumnes de P3 79€ 

 

OCTUBRE- 

MAIG * 

Sense beca 134€/mes 

Beca 6€ 14€/mes 

Beca 3€ 72€/mes 

Menú esporàdic 7€/dia 

* El mes de juny ja està repartit entre les quotes d’octubre a maig 

 

Dues modalitats de pagament: 

 

a. Domiciliació bancària: cal que porteu una fotocopia de la primera 

pàgina de la llibreta on voleu que us carreguin els rebuts. 
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b. Amb targeta a qualsevol caixer de CaixaBank, amb codi de barres 

facilitat per l’escola. 

 

Els rebuts es cobraran els primers 5 dies de cada mes. Per de fer ús del servei de 

menjador i poder assistir a les sortides culturals organitzades per l’escola els 

usuaris no han de tenir pagaments pendents.  

 

Els dies d’excursió que incloguin l’hora de dinar els usuaris fixos tindran picnic. 

 

En cas de faltes d’assistència, per malaltia o causa justificada,  es descomptarà la 

part proporcional del menú a partir de la cinquena falta consecutiva. La devolució es 

farà en el rebut del mes següent. 

 

Els comensals esporàdics han de comprar el tiquet el mateix dia o amb anterioritat a  

la coordinadora de menjador (cada matí de 9 a 10 al menjador).  

No es pot avisar a mig matí per telèfon que l’alumne es queda a dinar.  

 

Per poder fer ús del servei al curs següent, caldrà tenir al corrent tots els pagaments 

del curs vigent. 

 

 

7. Cessament del servei i informació a les famílies 
 

Al ser un servei voluntari, l’escola es reserva la possibilitat de restringir l’ús del servei de 

menjador a aquells alumnes que no respectin les normes de comportament, relació  i 

convivència.  

 

Les famílies rebran informació periòdica mitjançant un informe per escrit:  

 

• P3: informe setmanal durant el primer trimestre 

• P4 i P5: informe mensual 

• A partir educació primària es farà un informe trimestral. A més dels informes 

establerts es comunicarà a les famílies qualsevol incidència a través de 

l’agenda. 

 

 

La direcció  

Setembre de 2016 


