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1. El servei de menjador
L’actual model de vida familiar fa que cada dia sigui més nombrosa la quantitat de nens i nenes que
fan ús del servei de menjador escolar. Aquesta realitat ha convertit aquest servei en una necessitat
social i en un element que ha d’ajudar la conciliació entre la vida familiar i laboral. Ara bé, no es

pot oblidar que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli
familiar.

El menjador escolar és quelcom més que un espai on els/les alumnes satisfan les seves necessitats
alimentàries. Els usuaris i usuàries d’aquest servei es troben en una etapa vital on s’ha de garantir
una dieta equilibrada i adequada que n’afavoreix el creixement; on l’assoliment d’hàbits i actituds
és fonamental pel seu desenvolupament personal, i on s’han d’assumir els valors de convivència,
respecte i tolerància. Per tot això, el menjador escolar esdevé un espai privilegiat per dur a terme
l’educació alimentaria en coordinació amb la família.

Cal considerar un menjador escolar com un temps lliure educatiu on els/les nens/es dinen, i un
equip d’educadors/es poden desenvolupar un programa formatiu i de creixement personal. És un
espai idoni per complementar aspectes educatius amb l’escola.

L’equip de monitors/es té com a funció encarregar-se del seu propi grup durant un temps
determinat en un espai concret.

L’equip treballarà per passos, utilitzant els seus recursos per aconseguir els seus objectius marcats
amb la seva conseqüent valoració.
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Durant el temps destinat a menjador, l’equip no només vetllarà per la consecució dels objectius
amb la màxima qualitat, sinó que alhora atendrà la diversitat de nens/es i com educadors/es,
orientaran el treball de valors i l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, intentant sempre
equilibrar les activitats i els jocs.

Per optimitzar la seva intervenció educativa l’equip gaudeix d’un arxiu de suport educatiu que es
va actualitzant periòdicament. Disposen alhora d’assessorament pedagògic per garantir un suport
teòric-pràctic i una formació contínua.

Pel que fa a les funcions, el menjador escolar n’ha de dur a terme les següents:
• Educar i orientar l’alumnat en els hàbits alimentaris saludables.
• Ajudar l’alumnat en l’aprenentatge dels hàbits socials i les normes de comportament a la taula.
• Vetllar per educar l’alumnat en l’ús i la conservació correcta del parament de menjador.
• Informar al centre i a les famílies de l’evolució de l’alumne en els hàbits alimentaris i
d’activitats de lleure (per part dels monitors/es).

Aquests aspectes es treballaran a partir del coneixement i d’una posterior reflexió de les
característiques de l’escola, així com de l’alumnat a qui van dirigits.

Copsar el temps de migdia com un moment educatiu, i no tan sols assistencial, implica el
plantejament d’uns objectius a complir en un període concret.

Aquests objectius fan referència al grup i incideixen en els aspectes de:
•

Educació higiènica i alimentària.

• Educació en el temps lliure.
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2.Horaris i torns del menjador
Horari:

GRUP

HORARI SORTIDA

HORARI ENTRADA

Infantil

13:00

15:00

Primària

13:00

15:00

ESO
(Dilluns a
Dijous)

13:30

15:30

ESO -Divendres

13:30

15:00

Infantil: mengen en aules separades

Torns

HORARI

P3

13:05 a 13:50

P4

13:00 a 13.45

P5

13:10 a 13:50

Primària:

Torns

HORARI

Primer torn
1r-3r i 4t

13:00 a 13:35
El dinar està servit a taula

Segon torn
2n-5è i 6è

13:45 a 14,20
El dinar del 2n curs està servit a taula i 5è i 6è
passen per la línea respectant els grups estables

Tercer torn
ESO

14:25 a 15:00
Tots els cursos passen per la línia respectant els
grups estables
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3. Distribució de les funcions de l’equip de monitors
Grup: Educació Infantil P-3
HORARI

ESPAI

FUNCIÓ

13:00- 13:15

Aula

Preparació servei: desinfecció taules,
distribució parament, servir dinar

13:15 – 14:00

Aula

Dinar

14:00 – 14:10

Aula

Rentat mans i pipis

14:10 – 14:50

Aula dormilega

Decans

14:50 – 15:00

Aula

Rentat mans i tornada a la calma

HORARI

ESPAI

FUNCIÓ

13:00- 13:15

Aula

Preparació servei: desinfecció taules,
distribució parament, servir dinar

13:15 – 14:00

Aula

Dinar

14:00 – 14:10

Aula

Rentat mans i pipis

14:10 – 14:50

Pati

Activitats/joc lliure

14:50 – 15:00

Aula

Rentat mans i tornada a la calma

Grup: Educació Infantil P-4 i P-5
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Primer torn : 1r i 3r i 4t Primària
HORARI

ESPAI

FUNCIÓ

13:00 – 13:05

Pati

Rebuda nens + control assistència

13:05 – 13:45

Menjador

Servei menjador

13:45 – 14-50

Pati

Activitats/Vigilancia

14:50 -15:00

Aula

Rentat mans / Tornada a la calma

Segon torn: 2n., 5è i 6è Primària
HORARI

ESPAI

FUNCIÓ

13:00 – 13:05

Pati

Rebuda nens + control assistència

13:05 – 13:45

Pati

Activitats/Vigilancia

13:45 – 13-55

Pati

Rentat de mans

13,55- 14:40

Menjador

Servei de menjador

14:40 – 14:50

Pati

Joc

14:50 -15:00

Aula

Rentat mans / Tornada a la calma
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Tercer torn : 1r a 4t de la ESO

HORARI

ESPAI

FUNCIÓ

13:30 a 13:40

Aula

Recollida alumnes i control assistència

13:40 a 14:35

Pati

Vigilancia pati

14:35 a 14:45

Pati

Rentat de mans

14:45 a 15:20

Menjador

Servei menjador

15:20 a 15:30

Aula

Tornada a la calma
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4. Planificació de menús
Els menús estan específicament pensats per a nens/es, són equilibrats i suficients, agradables al
seu paladar i d’aquesta manera aconseguir transformar la estona de menjador i l’acte de menjar en
un moment de plaer i satisfactori
El nostre equip de dietètica i nutrició dissenya els menús en funció dels següents barems:
1.- Saludables: Els aliments han de ser tractats adequadament i garantir que no comporten cap
perill higiènic degut a manipulacions incorrectes o deficients.
2.- Agradables la vista i al paladar: La manera de presentar els plats, l’olor que fan, el gust i la
temperatura a la que es serveixen han de reunir totes les característiques que afavoreixin la
percepció d’una manera favorable per part dels nens
3.- Equilibrats i suficients: que cobreixin les necessitats nutricionals de l’usuari/a dintre del marc
d’una alimentació variada i equilibrada

4.1 Menús
Els menús estan dissenyats tenint en compte les necessitats nutritives dels usuaris/es i la seva edat.
La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha un major creixement físic i un gran
desenvolupament psicomotor, és per això que l’alimentació a més de proporcionar l’energia
necessària per mantenir les funcions vitals ha de cobrir les necessitats relacionades amb el
creixement i la maduració
Durant l’etapa escolar qualsevol desequilibri alimentari, ja sigui per excés o per defecte, pot ocasionar
importants repercussions en el desenvolupament i en l’estat de salut dels infants. És, també, en
aquesta etapa en la que es comencen a instaurar els hàbits alimentaris que es mantindran al llarg de
la vida, tant els correctes com els que no ho són .
Les necessitats d’energia i nutrients al llarg de la infantessa van variant depenen del ritme de
creixement, de l’activitat física, del sexe i del propi metabolisme de cada nen/a.
L’energia necessària a partir dels 3 anys de vida s’estableix en 80-90 Kcal per cada kg. de pes. Les
aportacions d’aquesta energia han de ser les suficients per cobrir les despeses energètiques lligades
al manteniment de la temperatura corporal, el ritme de creixement de cada infant, lligades a
l’activitat física que durant aquesta etapa és intensa i més si pràctica qualsevol tipus d’esport. És
important que els/les nens/es no tinguin una vida s'endentaria per mantenir un pes adequat
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L’aportació calòrica ha de ser adequada per mantenir un pes correcte, evitant la malnutrició o
el sobrepès. La idea principal d’una alimentació correcta és consumir diàriament aliments dels
5 grups que formen la piràmide alimentària.
En el menjador tractem que els infants adquireixin uns hàbits alimentaris saludables, a més
de promoure el que coneguin, de forma pràctica, les normes d’una òptima alimentació
Els menús seguiran els principis d’una alimentació equilibrada i recolliran les recomanacions de
la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut

ESMORZAR

DINAR

BERENAR

SOPAR

25% de
l’energia diària

35% de
l’energia diària

15% de
l’energia diària

25% de
l’energia diària

Cada mes es lliurarà a les famílies el menú planificat amb la corresponent valoració nutricional
Requist nutricionals:
• Seguir totes les recomanacions per l’ alimentació saludable i que cobreixi les ingestes d’energia i
nutrients dels infants donades per les institucions competents
• El consum d’aliments de tots els grups per aconseguir la major varietat possible
• La promoció d’hàbits alimentaris i estils de vida sedentaris
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4.2 Quantitats orientatives de racions d’aliments en el menjador escolar
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Composició i varietat
• Els menús es composaran preferiblement d’aliments rics en hidrats de carboni (patates, verdures,
llegums...) ja que són una font de fibra i nutrients, necessaris per aconseguir dietes amb una alta
densitat de vitamines i minerals
• El segon plat en el qual s’alternaran la carn, els ous i els peix, acompanyats de guarnicions de
verdures fresques , patates, etc...
• Les postres seran fruites fresques i un cop per setmana un làctic
•L’aigua serà la beguda a disposició dels usuaris i estarà present durant el temps del dinar.
• El dinar anirà sempre acompanyat de pa
• El processos de cuinat seran variats, així com les receptes utilitzades.
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4.3 Dietes i intoleràncies
Documentació
• Per poder facilitar la dieta per al·lèrgia o intolerància, és obligatori entregar a començament de
curs el document de sol·licitud omplert amb la foto del nen/a i el certificat mèdic original amb la
data actualitzada, referent al tipus d’intolerància o al·lèrgia i la dieta que ha de seguir (annex).
• Tant el/la cuiner/a com el/la coordinador/a del menjador disposaran d’una copia de totes les fitxes
amb la relació dels alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies alimentaries
• No s’acceptarà cap alumne amb al·lèrgies o intoleràncies que no hagi presentat el Certificat mèdic

Procediment
•

Dietes especials: Tots els alumnes menjaran el menú establert pel dia, excepte aquells que
figurin en el quadre de les dietes especials que se’ls servirà el menú elaborat exclusivament per
ells/es (la coordinació del servei ho mantindrà actualitzat). Si hi ha dubtes, els monitors
consultaran amb el coordinador/a del servei.

•

Dietes astringents o toves: Tots aquells alumnes que per una indisposició passatgera podran
sol·licitar una dieta astringent o tova. La petició la faran els pares o tutors abans de les 10,30
del matí comunicant a secretaria.

5.Comunicació família-escola-empresa-equip
• Les famílies dels alumnes de P-3 tindran la informació diària de com ha dinat el seu fill/a a través
d’un full informatiu.
• Coincidint amb el lliurament d’informes dels mestres, les famílies d’infantil (P4 i P5) i primària
rebran un informe personalitzat de seguiment i valoració dels avanços dels seus fills/es en l’àmbit
del menjador
• En cas de produir-se alguna incidència amb els/les alumnes durant el servei, la coordinadora ho
comunicarà als tutors/es entregant un full d’incidència i si cal es farà un relat dels fets. Els
alumnes hauran de retornar aquest full d’incidència firmat als tutor/es de cada curs per tal que
aquests en facin el retorn al servei de menjador per arxivar-los i tenir-ne el control.

Tipus de comunicació

Famílies alumnat
infantil

Famílies alumnat Primària

Informe diari

Full informatiu
(P3)

Informe trimestral

Coincidint amb l’ entrega
d’informes de l’escola
(P4 i P5)

Coincidint amb l’entrega
d’informes de l’ escola (menys
a primer de primària)

Full d’incidències

Sempre que sigui necessari

Sempre que sigui necessari
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6. Règim disciplinari
• Davant de qualsevol incidència es seguiran els següents passos:
• Els/les monitor/es parlaran amb ells/es i els faran fer les reflexions necessàries per tal que
replantegin la seva conducta i la rectifiquin.
• Els/les monitors/es informaran dels fets al tutor/a de l’alumne.
• El tutor/a parlarà amb l'alumne i, si es creu oportú, ho comunicarà a direcció.
• La direcció, el/la tutor/a i el/la coordinador/a valoraran la necessitat de mantenir una entrevista
amb la família.
• En cas dels alumnes que presentin problemes d’alimentació, es farà un seguiment diari o
setmanal, segons el cas, i el/la coordinador/a parlarà amb el tutor/a responsable i si es necessari
es farà una entrevista personal,
• Es penjarà en un lloc visible pels/per les monitors/es, el protocol d’acció en cas d’accident (annex)
i la relació d’alumnes amb dietes especials i protocols d’actuació en cas d’al·lèrgies i intoleràncies
alimentaries situat a la cuina al costat del telèfon.

El menjador és un servei de l’escola per atendre les necessitats de les famílies que vulguin
aprofitar-lo, així doncs, tots els/les alumnes que el facin servir han de conèixer i respectar la
normativa.

A l’hora de solucionar les problemàtiques que poden sorgir al menjador, s’ha de seguir un procés.
Segons sigui la gravetat del conflicte, aquest serà atès pel monitor/a, coordinador/a i/o direcció
del centre.
Les sancions imposades a l’ alumnat hauran de ser proporcionals:
• A la seva conducta.
• A la seva edat.
• A les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui passant.
Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència ja sigui al menjador, l’esbarjo, o la
realització d’activitats
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6.1 Faltes
El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes.
Tipologia d’incidències probables (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu, per tant no és
limitada).

Faltes molt greus:
• La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de material i objectes de membres de
la comunitat educativa.
• Les actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut.
• La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.
• L’agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa.
• Qualsevol falta greu reincident.

Faltes greus:
• Els actes d’incorrecció o desconsideració (falta de respecte) amb els membres de la comunitat
educativa.
• Alterar l’ordre i la convivència del grup i, en general, qualsevol altre activitat del centre.
• El deteriorament del material dels companys/es o del centre.
• Qualsevol falta lleu reincident.

Faltes lleus:
• Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció d’aquesta
normativa.
• Incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a excepció de les que fan referència als
apartats anteriors.
• No portar la mascareta durant les entrades i les sortides del servei
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6.2 Sancions
Falta lleu:
•Amonestació oral
•Privació del temps d’esbarjo, realitzant tasques educatives.

Faltes greus i molt greus:
•Compareixença davant la Direcció.
•Comunicació a les famílies i entrevista.
•Reparació econòmica dels danys causats al material del centre, companys/es o monitors/es.
•Suspensió del dret a la plaça del servei de menjador per un període de temps o per tot el curs
escolar.

Privació del servei de menjador
En funció de la gravetat de l’acció.

•La 1ª falta molt greu: 3 dies.
•La 2ª falta molt greu: 1 setmana.
•La 3ª falta molt greu: 15 dies.

A partir de la tercera falta molt greu, pot suposar la pèrdua total del dret al servei.

Actuacions en cas de faltes molt greus:
Una vegada redactada la incidència, es farà arribar a la Direcció del centre, que hauran de
decidir de quina manera l’alumne complirà amb els objectius de l’actuació, la disculpa, el
rescabalament, la compensació o fins i tot l’exclusió del servei.

L’alumnat usuari del servei de menjador tindrà el deure de
• Acceptar i complir la normativa del servei de menjador
• No sortir del recinte sense autorització
• Realitzar les tasques encomanades per l’equip de monitors
• Respectar als companys i als monitors
• Seguir i respectar totes les normes del servei de menjador
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7. Mesures urgents en cas d’accident
Els monitors/es juntament amb el coordinador/a, en cas d’accident hauran de:
1. Prendre les accions corresponents de forma consensuada amb el director/a del centre
d’ensenyament i l’empresa.
2. Informar telefònicament a les famílies de l’alumnat afectats.
3. Davant de qualsevol dubte, trucar al 112.
•Quan un/a nen/a usuari del menjador no es trobi bé, es trucarà a la família per comunicar-li el
seu estat de salut i perquè el passin a buscar el més aviat possible. Mentrestant es vetllarà per la
seva salut.
•Quan un/a nen/a usuari del menjador tingui 37 graus de temperatura o més es trucarà a la
família per comunicar-li i perquè el passin a buscar el més aviat possible.
•En cas d'accident, es procurarà prendre la decisió més adient consultant amb els/les monitors/es
i coordinadora.
•En cas d'emergència mèdica, sempre es trucarà a la família per comunicar-li el fet succeït, per tal
que es personi el més ràpidament possible al lloc on es troba el seu fill/a i es responsabilitzi de
les actuacions medicoquirúrgiques a emprendre.
•En cas d'accident greu, l'alumne serà traslladat, amb ambulància si es considera oportú.
Automàticament, es comunicarà el fet a la seva família per tal que es responsabilitzin de les
decisions medicoquirúrgiques que s'hagin d'adoptar.
•Es recomana que el/la monitor/a referent de l’alumne en cas que no arribin els familiars al centre
escolar, acompanyi a l’alumne en l’ambulància fins que arribin els familiars al centre mèdic. I
comunicarà a l’escola a quin centre mèdic es condueix l’alumne

7.1 Medicaments
El personal del servei de menjador no pot donar cap medicament als alumnes sense tenir la
recepta mèdica i l’autorització dels pares, mares o tutors legals.
A la recepta i autorització ha de constar:
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms de l’alumne.
Data de la recepta.
Durada del tractament.
Dosi de la medicació.
Nom, cognoms i D.N.I. de qui signa l’autorització.
Data de l’autorització.

No s’administrarà cap medicament als alumnes si no presenten als monitors /o tutors els
requisits ressenyats.

7.2 Reglamentació tècnic-sanitària
El menjador escolar està sotmès a inspeccions que són responsabilitat del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i auditories internes a càrrec de la empresa Biotecnal.
Des d’un punt de vista sanitari, els menjadors escolars, com establiments que faciliten menjar estan
regulats pel RD 2817/1993 de 13 d’octubre que aprova la “Reglamentació tècnic – sanitària” dels
menjadors col·lectius amb independència que tinguin cuina pròpia o a través d’una cuina central. Per
això es tindrà en compte també la normativa sanitària que afecta als menjadors col·lectius i es
seguirà el protocol corresponent per a l’autorització d’obertura del servei per part del Departament
de Salut.
Tot el personal que directament serveix el menjar o és a la cuina tindrà la formació adequada per a la
manipulació d’aliments i per tant tindrà el carnet de manipulador/a d’aliments. Serunion es fa càrrec
de la formació dels seu personal i diàriament duu un rigorós control del menjar que serveix.
Diàriament es controlen les temperatures dels aliments, les càmeres frigorífiques i del clor de l’aigua
i s’omple l’APPC
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9. Protocol COVID-19

