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INTRODUCTION

Benvolgudes famílies, 

A continuació trobareu un petit resum del funcionament del menjador i el servei d’alimentació.
En el cas d’haver-hi alguna incidència o cas particular la coordinadora del menjador es posarà en 
contacte amb vosaltres.
Com ja sabeu les famílies de I3 rebreu els informes diàriament, en el cas de la resta d’alumnes els 
rebreu cada trimestre mitjançant la APP COLECHEF.

Si teniu qualsevol dubte podeu utilitzar les vies habituals de comunicació i ens posarem en contacte 
amb vosaltres. 

Trobareu imatges de les activitats i petits projectes que portem a terme dins de l'apartat d’activitats de 
la APP COLECHEF.
Cada mes penjarem el calendari de les activitats que proposem. 

Gràcies de nou per la vostra confiança.

L’equip de SERUNION 
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Funcionament de menjador I3   

HORARI ESPAI FUNCIÓ

13:00 - 13:15 Aula Hàbits d’higiene i pipis

13:15 –14:00 Aula Dinar

14:00 – 14:10 Lavabos de l’aula Rentat mans i pipis

14:10 – 14:40 Aula dormilega Dormir 

14:40 – 15:00 Aula Rentat mans i tornada a la calma

Els infants de I3 mengen a l’aula 
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Funcionament de menjador I4 i I5   

Els infants d’I4 i I5 mengen a l’aules.

HORARI ESPAI FUNCIÓ

13:00 -13:15 Aula Hàbits d’higiene i pipis

13:15 – 14:00 Aula Dinar

14:00 – 14:10 Lavabos de l’aula Rentat mans i pipis

14:10 – 14:45 Pati de Dalt Activitats segons planning

14:45 – 15:00 Aula Rentat mans i tornada a la calma
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Funcionament de menjador de 1r a 3r 

HORARI ESPAI FUNCIÓ

13:00- 13:15 Piques del pas Rentat de mans

13:15 – 14:00 Menjador Dinar

14:00– 14:40 Pati Activitats segons planning

14:40 – 15:00 Aula Tornada a la calma 

Els alumnes de Primària de 1r a 6è entren progressivament a dinar, entren per nivells. 
Els horaris de continuació son aproximats segons el curs 
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Funcionament de menjador de 4t a 6è 

HORARI ESPAI FUNCIÓ

13:00- 13:20 Pati Joc lliure

13:20 – 13:30 Piques del pas Rentat de mans

13:30– 14:15 Menjador Dinar 

14:15 – 14:45 Aula Tornada a la calma 

Els alumnes de Primària de 1r a 6è entren progressivament a dinar, entren per nivells. 
Els horaris de continuació son aproximats segons el curs 
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Funcionament de menjador 
ESO 

HORARI ESPAI FUNCIÓ

13:30-14:15 Pati Joc lliure

14:15- 15:00 Menjador Dinar

15:00 – 15:20 pati Joc lliure

15:20 – 15:30 Aula Tornada a la calma 

Aquest horari correspon a dilluns, dimarts i dijous

Els dimecres els alumnes de 2n, 3r, 4t marxen a casa a les 15:20h
Els divendres els alumnes de 2n, 3r i 4t marxen a casa a les 15:00h 
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El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya defineix els criteris de freqüència de consum

de grups d’aliments mitjançant La Guia d’Alimentació en l’etapa escolar.

L’última versió publicada el darrer trimestre del 2020 la trobareu a continuació:

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicaci

ons/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf

Serunion com a empresa de restauració col·lectiva que vetlla per l’educació nutricional dels comensals,

assessorats sempre pel Departament de Nutrició de l’empresa format per dietistes-nutricionistes col·legiades i

actualitzades, volen oferir als seus menjadors el millor per contribuir a la salut dels petits comensals seguint les

recomanacions dels organismes experts.

Els nostres menús 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
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Recomanacions del Departament de Salut 2020 

Abans Ara 
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• Presència de llegums de segon plat

• Freqüència de consum de pa integral 

▪ Freqüència de plats de carn com a segon plat.

▪ Primers plats que porten carn o peix.
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Diferències significatives entre guies

2017 2020

0/1 setmana

1/3 setmana

1/3 setmana

1/2 setmana

Carn vermella i processada

Carn blanca

Peix i marisc

Ous

Llegums i derivats

0/1 setmana

1/2 setmana

1 setmana

1 setmana

1/2 setmana 
(primers)

0/5 setmana 
(segons)

1/2 setmana 
(primers)

1/2 setmana 
(segons)

Màx. 6/mes

Mín. 6/mes

Mín. 6/mes
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Normes del menjador 

L’alumnat usuari del servei de menjador tindrà el deure de:

• Dirigir-se amb respecte als monitors/es i/o qualsevol persona que hi hagi dins del 
recinte escolar 

• Mantenir una actitud correcta dins del menjador

• Fer un bon ús dels aliments i no llençar-los a terra 

• Utilitzar un to de veu adequat, no fer soroll excessiu

• No sortir del recinte escolar sense autorització

• Realitzar les tasques encomanades per l’equip de monitors/es. 

•
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Procediment 
Davant dequalsevol incidència es seguiran els següentspassos:

• Els/les monitor/es parlaran amb ells/es i els faran fer les reflexions necessàries per tal que replanteginlasevaconductai larectifiquin.

• Els/les monitors/es informarandels fetsal tutor/adel’alumne.

• El tutor/aparlaràambl'alumne i,si es creuoportú, hocomunicaràaDirecció.

• La Direcció,el/la tutor/ai 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 faràunaentrevistapersonal,

• Es penjarà en un lloc visible pels/per les monitors/es, el protocol d’acció en cas d’accident i la relació d’alumnes amb dietes especials i protocols d’actuació en cas d’al·lèrgies i
intolerànciesalimentariessituat alacuinaalcostatdeltelèfon.

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 procediment. Segons sigui la gravetat del conflicte, aquest serà atèspel monitor/a,
coordinador/ai/oDirecció delcentre.

Lessancions imposades a l’alumnathaurandeser proporcionals:

• Alasevaconducta.
• Alasevaedat.
• Ales circumstànciespersonals, familiarsi socials perles queestigui passant.

Es considerarà faltaaquellactequetrenqui la convivència jasigui al menjador, durant l’horari d’esbarjo o durant la realització de les activitats
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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.

Règim disciplinari 
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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

Actuacions  
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