PLA DE FUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE MENJADOR
HORARI
El servei de menjador es donarà en els següents horaris:
-

De 12 a 13h per dinar.

-

De 13 a 15h per fer migdiada.

-

De 16 a 16.45h per berenar.

La cuinera, responsable de la cuina, s’encarregarà de la preparació, manipulació, control
dels aliments servits a la llar i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que s’hagin
de preparar als infants.
PREUS
Hi ha dues opcions de contractar el servei de menjador. Per una banda l’infant podrà
utilitzar aquest servei de manera regular, i per altra el nen podrà quedar-se al menjador
escolar de manera esporàdica.
De manera regular:
-

Dinar (12h a 13h) + berenar = 110€ /mes

-

Dinar + migidiada (12h a 15h) = 125€ /mes

-

Dinar + migdiada (12h a 15h) + berenar= 125€ /mes

-

Berenar mensual= 40€ /mes

Cal remarcar que el mateix servei de dinar inclou el berenar.
De manera esporàdica:
-

Dinar (12h a 13h) = 7,5€

-

Dinar + migdiada (12h a 15h) = 9€

-

Dinar + migdiada + berenar = 9€

-

Berenar esporàdic = 4€

FORMES DE PAGAMENT
Hi ha dos formes de pagament:
1. Pagament per domiciliació bancària. El servei fix es pagarà per mitjà de rebut
domiciliat al compte corrent que la família indiqui.

En el cas de devolució del rebut bancari es donarà de baixa automàticament
del servei de menjador.
En el cas puntual que el nen no pugui venir a l’escola i no faci ús del servei de menjador,
la família ha d’avisar a l’escola de 9 a 10h del matí, ja que en aquest cas es descomptaria
el cost del menjar, que seria la quantitat de 3 euros per dia, tot i que el servei de
monitoratge no es podrà descomptar, i sempre haurà de ser 3 o més dies consecutius,
sempre i quan faci ús del servei de menjador fix al mes següent.
2. Pagament per tiquets, aquests tiquets es podran adquirir el mateix dia de
contractar el servei de 9 a 10h a la direcció de l’escola.
DIETES
La cuina serà adreçada a infants de 4 mesos a 3 anys i elaborarà dos menús diferents
en funció de les edats i de les diferents necessitats dels infants, on per una banda hi
haurà el menú triturat per a nadons i el menú sòlid per als més grans.
Aquests menús estan documentats per les Recomanacions per a l’alimentació en la
primera infància (de 0 a 3 anys) elaborat pel PAAS del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Els menús estan supervisats per una nutricionista diplomada
en Nutrició i Dietètica.
Aquells nens que necessitin una dieta o menú especial, les famílies ho han de comunicar
i haurà d’omplir una sol·licitud de dietes amb el corresponent justificant del metge o
especialista.
De forma puntual i en el cas de necessitar dieta astringent es podrà sol·licitar el mateix
dia a l’educadora abans de les 10:00h.
HÀBITS EDUCATIUS A ADQUIRIR
Hem de tenir present que el menjador escolar és un entorn on els nens adquireixen una
sèrie d’hàbits per tal d’aquirir una bona autonomia i una neteja personal, i són els
següents:
1. Rentar-se les mans abans i després de dinar.
2. Utilitzar bé els coberts.
3. Parlar sense cridar.
4. Saber esperar. Respectar l’ordre.
5. Menjar a poc a poc i amb tranquil·litat, sense entretenir-se.

6. Menjar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena.
7. Acabar el plat amb opció a la quantitat.
8. No aixecar-se de la taula i seure bé.
9. No jugar a la taula.
10. Col·laborar en la feina, complint els càrrecs rotatius.
OBJECTIUS
Totes les activitats que es realitzen a l’escola bressol tenen una intenció pedagògica i
per tant és convenient que el servei de menjador tingui una part d’aprenentage que és
pròpia de l’alimentació i dels hàbits inclosos en l’acte de menjar.
Objectius relacionats amb l’acte social de menjar:
• Ajudar els infants en l’adquisició d’hàbits i actituds correctes al menjador.
• Aconseguir que coneguin el nom dels aliments.
• Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i les
postres i respectar-ne l’ordre.
• Ensenyar a utilitzar correctament els estris.
• Prendre consciència de la importància de mastegar bé els aliments, fer-ho
amb la boca tancada i sense soroll.
• Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.
• Dinamitzar i reforçar la interacció família - escola per a l’adquisició de pautes
comunes d’actuació en tots els aspectes que comprèn el tema de
l’alimentació.
• Fomentar la participació, procurant que els infants sentin el menjador com
un espai propi.
Objectius relacionats amb l’Educació Nutricional:
• Habituar els alumnes a menjar de tot i variat.
• Educar en la promoció d’uns hàbits saludables.
• Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per a una alimentació
equilibrada.
• Habituar-se, progressivament, a acabar tot el menjar.

