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1. INTRODUCCIÓ 
 
El servei de menjador és un servei complementari al lectiu i en pot fer ús tot l’alumnat 

del centre. 

Actualment moltes famílies tenen dificultats per compaginar la vida familiar i la vida 

laboral i és aquest el motiu principal per confiar els infants al servei de menjador, que  

garanteix una atenció acurada i educativa en l’alimentació i el lleure dels infants, dins el 

centre educatiu. 

El menjador del nostre centre ofereix una alimentació nutritiva, equilibrada i saludable, 

emmarcada en un context d’educació per la salut. Està integrat en un plantejament 

educatiu de les activitats de lleure, abans d’incorporar-se a la dinàmica escolar de la 

tarda, durant el temps d’oci de que es disposa abans i després de l’àpat. 

 

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei i contracta l’empresa adjudicatària. 

Des del curs 2010-11 Frescoop, SCCL és al càrrec del nostre centre. Aquesta empresa 

col·labora amb la cooperativa Esport6, SCCL, (especialitzada en projectes educatius i 

socials) per a la gestió del projecte educatiu de menjador i la contractació de 

monitoratge. 

 

2. OBJECTIUS GENERALS  
 

Els principals objectius del servei de menjador són: 

• Cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits alimentaris i 

d’higiene, en el marc de la convivència del centre educatiu. 

• Oferir una dieta diversa, equilibrada i en quantitat suficient, tenint en compte les 

particularitats de cada alumne. 

• Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, actituds, 

comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, mediambientals i de 

convivència. 

• Ser un suport  en l’educació dels infants en els aspectes d’adquisició d’hàbits. 

• Fomentar que l’espai del migdia esdevingui un temps de descans de la jornada 

escolar, amb activitats d’oci que siguin d’interès per als infants. 
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3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

El servei ha de garantir el dret dels infants a rebre una correcta alimentació amb el 

màxim de garanties de nutrició i d’higiene.  

Per això, en el disseny dels menús es tenen en compte les recomanacions dels 

especialistes en dietètica i nutrició, que alerten de la necessitat de promoure 

l’adquisició d’uns hàbits alimentaris i estil de vida més saludables, segons les 

característiques dels alumnes per edat, costums culturals, dietes específiques...  

 

Tot això va acompanyat d’unes mesures higièniques i sanitàries, tant pel que fa als 

aliments i a la seva manipulació, com a la neteja dels espais i utensilis utilitzats en el 

moment de l’àpat. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és que l’alimentació té un component psicològic 

relacionat amb el donar i el rebre benestar. L’infant ha d’acceptar l’oferiment d’uns 

aliments que no s’estan donant dins de l’àmbit familiar.  

És evident, doncs, que per a què aquest procés es faci d’una manera natural i ajustada 

a cada infant cal una gran comunicació i coordinació amb les famílies; només així es 

garanteix el coneixement de la realitat que envolta als alumnes, tant en qüestions 

d’hàbits i costums culturals en alimentació, com en qüestions  mèdiques (al·lèrgies i 

intoleràncies, per exemple) que requereixen una dieta específica.  

L’alimentació també té una funció educativa i social. En la nostra cultura l’acte de 

menjar és un temps que compartim en grup; moltes festes i celebracions giren entorn 

d’una taula amb el menjar com activitat compartida. És un fet social que es regeix per 

unes normes, actituds i hàbits i un fet cultural i que, com a tal, té unes connotacions, 

tradicions, gusts i olors determinats.  

 

No es pot d’oblidar tampoc que tota persona ha de ser capaç d’esdevenir autònoma. És  

a dir, els infants han d’aprendre a utilitzar els estris de cuina, a seure a taula, a 

mastegar bé els aliments...  

 

En el nostre centre  es treballa la responsabilitat envers el medi ambient, amb tot el què 

això comporta a nivell d’estalvi energètic i reciclatge.  
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És important, també, oferir un espai als nens/es més petits per poder fer la migdiada, si 

en tenen la necessitat. L’escola disposa de tres llitets a tal efecte, en una zona annexa 

a la cuina. De tota manera, caldria condicionar aquest espai i s’està treballant en 

aquest sentit. 

 

Per tant, les tres finalitats bàsiques que emmarquen el projecte del menjador són: 

• La necessitat d’alimentar-se, responent a les necessitats biològiques i socials. 

• La necessitat de descansar i esplaiar-se. És a dir, trobar l’equilibri entre el joc i la 

relaxació que necessiten els infants després de l’esforç intel·lectual fet al matí i 

que continuarà a la tarda.  

• La necessitat d’aprendre i incorporar hàbits quotidians i pautes de convivència 

que ens ajuden a desenvolupar actituds i valors.  

 

El treball educatiu al menjador anirà entorn de: 

• Alimentació : en quant al treball del sentit del gust, de tastar tots els aliments, els 

menús equilibrats en funció de les edats, el temps destinat a la ingesta,... 

• Salut i higiene:  higiene personal (rentar mans, dents, evitat embrutar-se durant 

l’àpat i el joc...) i el reconeixement del aliments i les seves propietats. 

• Sostenibilitat mediambiental:  reduir, reutilitzar, reciclar. Es treballa el tema de 

les deixalles durant l’horari de menjador. A més es dóna a conèixer la 

sostenibilitat en l’elaboració de certs àpats (minimitzant envasos, per exemple). 

• Actitud i relació : ambient tranquil, to de veu, pautes de convivència, compliment 

de càrrecs i responsabilitats.... 

ESPAIS 
 

La zona destinada al servei de menjador comprèn: 
 

o Menjador escolar. 

o Cuina. 

o Àrea d’armaris / espai amb llitets. 

o Espai amb lavabo, WC i dutxa / taquilles. 

o Pati de l’escola. 

 
(Veure Annex 1: plànol) 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS: HABILITATS ALIMENTÀRIES i HIG IÈNIQUES 

 
 

Manifestar les pròpies necessitats de gana i set. 

Coordinar les dues mans per agafar el got beure sense mullar-se. 

Fer un bon ús de la gerra per servir-se aigua. 

Reconèixer i utilitzar els estris de menjar com a tals, evitant jugar-hi. 

Acceptar nous aliments, tot expressant les pròpies preferències. 

Mostrar col·laboració activa en els hàbits d’higiene de mans i cara. 

Aprendre a rentar-se les dents autònomament. 

Menjar intentant no embrutar-se. 

Utilitzar el tovalló. 

Acabar-se tot el menjar que s’ha demanat. 

Aprendre a menjar amb la boca tancada i evitant parlar amb la boca plena. 

 
 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: HABILITATS SOCIALS I COMUNICA TIVES  

 
 

Iniciar-se en les normes de l’hora de menjar: higiene, postura,... 

Habituar-se a controlar la pròpia acció. Mantenir-se assegut durant l’àpat. 

Col·laborar a l’hora de parar i desparar  la taula: plats, coberts i gots, tovallons. Esser 

responsable del compliment dels càrrecs. 

Adquirir la capacitat d’espera mentre la monitora atén a altres infants o realitza altres 

tasques. Respectar el torn de paraula. 

Reconèixer els aliments  i les accions pròpies de la franja del menjador. 

Distingir els aspectes qualitatius dels aliments: color, olor, textura, temperatura... 

Designar la quantitat (molt, poc) segons les pròpies necessitats alimentàries i 

preferències. Reconèixer la gana i saber demanar la quantitat adient, tant per l’àpat com 

a l’hora de repetir. 

Respectar  les diferències culturals en quant al menjar. 

Iniciar-se en la tria selectiva de les escombraries. 

Establir un vincle afectiu amb les monitores. 
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4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONS 
 

Actualment l’escola disposa de dues monitores de menjador: 

• Juani Espinosa Cazorla 

• Cristina Temporal Pardo 

Tal i com decideix el Consell Comarcal del Bages, la ràtio de monitors és de 17 

alumnes/ monitora. 

El servei de menjador funciona diàriament. S’inicia a les 12.30 hores i finalitza a les 

15.00 hores. Les dues monitores arriben a les 12.00 hores i condicionen el menjador i 

la cuina. El dinar es serveix a les 13.00 hores. 

La mitjana actual és de 27 alumnes/dia. Cal remarcar que els divendres el nombre 

augmenta considerablement, arribant a més de 40 alumnes. 

L’empresa de càtering  (Frescoop, SCCL) que subministra els menús en calent, 

procedent de la cuina central de l’Institut d’Auro de Santpedor, fa arribar el menjar en 

contenidors específics cap a les 11.30 hores (el transportista disposa de la clau 

corresponent i accedeix al recinte de l’escola per una porta lateral del pati). 

Cada final de mes l’escola rep un full amb el menú detallat del mes següent. Existeixen 

també diferents menús adaptats a les necessitats d’aquells alumnes que requereixen 

una dieta específica (cal aportar el certificat mèdic corresponent o una justificació, a les 

monitores). 

Es preveuen menús especials en la celebració de Nadal, primavera i a final de curs. En 

diferents moments  també s’organitzen pícnics, que tenen molt bona acceptació per 

part dels alumnes. 

Una altra activitat que es proposa és la participació de les famílies algun dia concret: se 

les convida a dinar amb els seus fill/es i/o néts/es. Comparteixen el dinar, tenen 

l’oportunitat de tastar el menú i observen com es desenvolupa el servei. 

HORARI DE LES MONITORES 
 

Les dues monitores arriben a les 12.00 hores. El seu horari, però, és de 12.30 hores a 

15.45 hores. En acabar les activitats amb els alumnes (15.00 hores), disposen d’un 

temps per dinar i a continuació realitzen la neteja i desinfecció de superfícies, equips i  

estris. Els controls d’higiene queden reflectits en un full de registre on s’especifica la 

temporització de cada activitat, de caire diari, setmanal, quinzenal, mensual i trimestral. 

A més, setmanalment, comproven les temperatures del congelador i frigorífic.  



                                                                                PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

 8 

 ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ HORÀRIA 
 

ORGANITZACIÓ MOMENTS HORARI 
MONITORES NENS I NENES HÀBITS I RUTINES 

Joc al pati 
 

12.30 h - Controlar els jocs 
d’esbarjo. 
 

- Compartir jocs i 
activitats al pati. 
 

- Participar en les 
activitats proposades. 
- Respectar els 
companys i els espais. 
 

Entrada al 
menjador 
 

12.50 h - Ajudar a rentar 
mans o a vetllar 
perquè ho facin. 
- Organitzar als 
alumnes. 
 

- Parar taula els 
responsables del 
compliment del 
càrrec. 

- Rentar-se les mans i la 
cara. 
- Càrrecs. 

Seiem a 
taula 

13.00 h - Revisar que a la 
taula hi ha el 
parament necessari 
- Vetllar perquè 
cada nen/a segui 
correctament. 
-Ajudar a seure els 
més petits. 
- Vetllar perquè 
l’ambient sigui 
tranquil. 
 

- Seure 
correctament. 
- Mantenir un 
ambient tranquil 

- Seure. 
- Saber esperar. 
 

Mengem 13.10 h - Servir els plats de 
cullera. 
- Vetllar perquè es 
serveixin el menjar 
correctament. 
- Estar al cas dels 
que volen repetir i/o 
ajudar als que els 
costa. 
- Estar al cas que la 
taula quedi 
recollida. 
 

- Servir-se el 
menjar. 
- Restar asseguts 
durant l’àpat. 
- Demanar ajuda o 
si es vol repetir. 
- Responsabilitzar-
se dels càrrecs. 
- Aixecar-se amb 
tranquil·litat i 
recollir la taula. 
- Separar la 
brossa. 

- Utilitzar els elements de 
parament (coberts, 
tovalló,..) 
- Acabar-se el menjar 
que hi ha al plat. 
- Higiene durant l’àpat. 
- Ambient tranquil. 
- Desparar la taula. 
- Fer separació de 
deixalles. 
 

Jocs al pati 
Celebracions  
Manualitats 

14.00 h - Controlar els jocs 
d’esbarjo. 
- Organitzar 
manualitats. 
(Celebracions). 
- Ocasionalment: 
preparar coques, 
crispetes... 
 

- Jugar al pati. 
- Participar en 
l’activitat de grup 
proposada. 
- Fer manualitats. 
 

- Participar en les 
activitats proposades. 
- Respectar els 
companys i els espais. 

Ens rentem 14.45 h - Vetllar perquè es 
rentin mans, cara i 
dents. 
- Vetllar perquè la 
sortida de l’espai de 
menjador sigui 
tranqui·la. 
 

- Rentar-se mans, 
cara i dents. 

-Hàbits d’higiene. 
- Aprendre a relaxar-se 
abans d’accedir a la 
jornada lectiva de la 
tarda. 
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5. PROJECTE EDUCATIU I ACTIVITATS DE LLEURE  
 

Els principals objectius per edats són: 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Educació Infantil 
 

Accedir a l’espai de 
menjador en ordre i en 
silenci. 

Demanar les coses amb 
correcció i ordre. 

Mantenir la higiene 
personal durant l’estona de 
l’àpat. 

Mantenir-se asseguts durant 
l’estona de l’àpat. 

Respectar els companys i 
resoldre els conflictes sense 
baralles. 

Tastar tots els aliments i 
menjar-ne una mica encara 
que no els hi agradi. 

Seure correctament a taula, 
evitar  jugar amb els estris 
de menjar i utilitzar els 
coberts correctament. 

Mostrar respecte per sí 
mateixos i per les monitores. 

Aprendre a relaxar-se  i a 
aplicar els hàbits d’higiene 
necessaris abans d’accedir 
a la jornada lectiva de 
tarda. 

Aprendre a utilitzar els 
coberts per menjar sol/a. 

Compartir jocs i activitats. 
Respectar el material. 

Començar a discriminar els 
tipus de deixalles, utilitzant 
el recipient adequat. 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

Educació Primària 
 

Accedir al  menjador 
de manera ordenada 
i evitant fer soroll. 

Tastar tots els 
aliments. 
Menjar de tot i en 
quantitat suficient. 

Responsabilitzar-se 
i complir el càrrec 
que pertoqui. 

Aprendre a resoldre 
conflictes 
interpersonals. 

Evitar aixecar-se de 
la taula 
innecessàriament. 

Conèixer els 
aliments i la base 
d’una dieta 
saludable. 

Respectar les 
normes pròpies de 
cada espai. 

Respectar-se a un 
mateix i els seus 
companys. 

Utilitzar ganivet i 
forquilla alhora i 
saber pelar la fruita. 

Aprendre a relaxar-
se i a aplicar els 
hàbits d’higiene 
necessaris abans 
de tornar a l’aula. 

Participar en les 
activitats que es 
proposen. 
CM i CS : Participar 
en la programació 
de lleure. 
 

Aprendre a separar 
les deixalles. 

 

L’empresa adjudicatària  estableix una programació d’activitats de lleure, que compta 

amb activitats organitzades per les mateixes monitores (jocs de pati, ludoteca, 

manualitats per les celebracions...) i preveu també realitzar alguns tallers duts a terme 

per professionals, amb l’objectiu de promoure el vessant educatiu del servei.



                                                                                PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

 10 

 

6. INFORMES  
 

L’avaluació és un dels pilars bàsics per tal de revisar, estructurar i analitzar la feina feta. 

La del menjador té dues direccions.  Per una banda la del procés que està fent cada 

alumne que hi ha assistit regularment i per l’altra la del seu propi funcionament. 

La valoració comporta la comunicació, relació i vincle amb les famílies dels infants que 

s’atén. Per això, sobretot amb els alumnes de P3, la informació donada a les famílies 

ha de ser major que en alumnes de primària. Es proporciona, per tant, un full informatiu 

diari per a les famílies d’aquests alumnes. 

INFORME DIARI 
Informe diari per a tots alumnes de P3, amb informació de la quantitat d’ingesta i del 

descans, encara que només utilitzin el servei de manera esporàdica. 

     PROJECTE EDUCATIU DE MENJADORS ESCOLARS 
                                                                                                              CONSELL COMARCAL DEL BAGES      
 

FULL INFORMATIU DIARI DEL SERVEI DE MEJADOR ESCOLAR  DE P3 

NOM: ………………………….………………………..      DATA:………………….. 

HA MENJAT        TOT    BASTANT   POC   GENS 
 
 
PRIMER PLAT   
 
 
SEGON PLAT 
 
 
POSTRES 
 
                         HA DORMIT    SI NO   HA DESCANSAT 
 
 
OBSERVACIONS: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………......................................................... 
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INFORME TRIMESTRAL 
 

• Aquest informe mostra ítems de valoració de la progressió de l’alumne en funció 

de cada grup d’edat, on es valoren els següents  aprenentatges, hàbits i actituds: 

o Autonomia personal i hàbits en el menjar. 

o Actituds en les activitats de lleure 

o Relació amb els companys 

o Relació amb els adults 

 

                  PROJECTE EDUCATIU DE MENJADORS ESCOLARS 
                                                                                                             CONSELL COMARCAL DEL BAGES      
       
      EDUCACIÓ INFANTIL: 
 
      ESCOLA:........................................................................    MES:................................. 
      INFORME  DE:............................................................... 
      CURS: .................... 
      MONITOR/A: ................................................................. 
 

AUTONOMIA PERSONAL I HÀBITS EN EL MENJAR sí no de vegades 
1. Menja de tot    
2. Utilitza els coberts per menjar    
3. S’ha iniciat en l’ús del ganivet    
4. Es manté assegut durant l’àpat    
5. És autònom en els hàbits d’higiene (rentar mans,dents...)    
6. Necessita ajuda per menjar    
7. Juga amb el menjar    
8. Respecta les normes de l’espai de dinar    

 
ACTITUDS EN LES ACTIVITATS DE LLEURE sí no de vegades 
1. Participa de les activitats organitzades    
2. Respecta les normes de joc    
3. Manifesta tranquil·lament el sentiment de guanyar o perdre    
4. Respecta i comparteix el material    
5. Assimila els hàbits d’ordre i endreça    

 
RELACIÓ AMB ELS COMPANYS/ES sí no de vegades 
1. Acostuma a jugar sol/a    
2. Es relaciona amb nens/es d’altres cursos    
3. Té un grup d’amics de joc habitual    
4. Manté una relació positiva amb els companys/es    
5. Accepta i es solidaritza amb els companys/es    

 
RELACIÓ AMB ELS ADULTS sí no de vegades 
1. Col·labora amb els monitors i els ajuda    
2. Busca l’aprovació dels monitors i n’accepta els consells    
3. Es mostra respectuós/a    

 
      OBSERVACIONS: 
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         PROJECTE EDUCATIU DE MENJADORS ESCOLARS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CONSELL COMARCAL DEL BAGES      
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
 

ESCOLA:  .....................................  INFORME DEL .......... TRIMESTRE    CURS: .......... 
DE .............................................................  MONITOR/A: ................................................ 
 

AUTONOMIA PERSONAL I HÀBITS EN EL MENJAR sí no de vegades 
1. Menja de tot    
2. Utilitza els coberts correctament    
3. Utilitza el tovalló    
4. Es manté assegut durant l’àpat    
5. És autònom en els hàbits d’higiene (rentar mans,dents...)    
6. Necessita ajuda per menjar    
7. Juga amb el menjar    
8. Compleix els càrrecs    
9. Respecta les normes de l’espai de dinar    
 

ACTITUDS EN LES ACTIVITATS DE LLEURE sí no de vegades 
1. Participa de les activitats organitzades    
2. Respecta les normes de joc    
3. Manifesta tranquil·lament el sentiment de guanyar o perdre    
4. Respecta i comparteix el material    
5. Assimila els hàbits d’ordre i endreça    
 

RELACIÓ AMB ELS COMPANYS/ES sí no de vegades 
1. Acostuma a jugar sol/a    
2. Es relaciona amb nens/es d’altres cursos    
3. Té un grup d’amics de joc habitual    
4. Manté una relació positiva amb els companys/es    
5. Accepta i es solidaritza amb els companys/es    
 

RELACIÓ AMB ELS ADULTS sí no de vegades 
1. Col·labora amb els monitors i els ajuda    
2. Busca l’aprovació dels monitors i n’accepta els consells    
3. Es mostra respectuós/a    
 

OBSERVACIONS: 

RELACIÓ FAMÍLIA-MONITORES 
 

• Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia 

a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament. 

Habitualment, però, les monitores comuniquen al tutor/a dels alumnes, a les 

15.00 hores, la necessitat de posar-se en contacte amb la família en el moment 

de recollida de l’alumne/a, a les 16.30 hores. Les monitores esperen a les 

famílies a la cuina, per tal de donar les explicacions pertinents. 
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• A més les famílies poden contactar amb les monitores (per qualsevol tema 

relacionat amb els infants i el servei de menjador) tant a les 9.00 hores del matí 

(durant l’estona de venda de tiquets) com en acabar el servei, a les 16.30 hores. 

7. COORDINACIÓ I  SEGUIMENT DEL SERVEI. AVALUACIÓ.  
 

La coordinació del centre amb l’empresa de càtering i els altres estaments que hi 

intervenen és molt important. Es tracta d’acordar tant el funcionament i l’organització 

del servei com les activitats plantejades. Amb una bona relació s’aconsegueix que el 

servei de menjador s’integri dins la dinàmica pròpia de l’escola. 

Aquesta coordinació ha de ser en diferents vessants: 

AMB L’EMPRESA: Amb una assistència regular per part dels responsables de la 

mateixa, per tal d’anar ajustant el servei a les necessitats del nostre centre educatiu i 

de fer un seguiment proper del funcionament general del mateix. 

AMB LES MONITORES. Per tal d’ajustar la dinàmica diària del servei a les necessitats, 

requeriments i organització de la nostra escola.   

AMB L’EQUIP DOCENT: Sobretot per als cursos d’Educació Infantil. És important que 

les mestres que treballen en aquests nivells (P3, P4 i P5) puguin establir una relació 

fluïda i de confiança amb les monitores, per poder traspassar qualsevol informació 

d’interès sobre els infants i sobretot per a temes organitzatius. 

AMB SERVEIS SOCIALS: Per tal de fer el seguiment dels alumnes becats. 

AMB L’AMPA: Han d’estar ben assabentats del funcionament del servei, contactant 

amb la direcció i/o amb les monitores. 

AMB EL CONSELL COMARCAL:  Amb un contacte fluïd a través del correu electrònic i 

de reunions informatives puntuals. 

DADES DE L’EMPRESA 
 

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei de menjador al nostre centre.  

Les dades de l’empresa a càrrec del càtering i monitoratge  des del curs 2010-11són: 

• FRESCOOP, SCCL (NIF: F64668742) 

C/ Llull, 27-39 2n 9a 

08005 BARCELONA 

Telèfon: 93 3096281 / Fax: 93 3099895  

 Adreça electrònica: cuinesbages@frescoop.net 
 



                                                                                PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

 14 

COMISSIÓ DE MENJADOR 
 

Aquesta comissió s’encarrega del control i seguiment del servei per avaluar-ne el 

funcionament, els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, l’espai de lleure... 

Té com a funció, també, la formulació de propostes de millora per tal de corregir les 

mancances que s’observin. 

La Comissió de seguiment del servei de menjador al nostre centre estarà formada per: 

o El director/a del centre. 

o Un representant dels pares i mares. 

o Les monitores del servei. 

Es podrà requerir la participació d’un/a representant de l’empresa del menjador i també 

del Consell Comarcal del Bages, quan el tema o les qüestions a tractar així ho 

requereixin. 

Es reunirà, com a mínim, una vegada al començament del curs escolar. 

 

8. GESTIÓ DE COBRAMENT 
 

El preu del tiquet és el que marca el Consell Comarcal del Bages.  

Durant el curs escolar 2012-13 és de 6,20 €. 

Les dues monitores estan al càrrec de la venda de tiquets (tot i que l’horari que hi 

destinen no està reconegut econòmicament). Les famílies poden adquirir els tiquets 

diàriament, de 9.00 hores a 9.30 hores al menjador de l’escola.  

Les mateixes monitores recullen els tiquets, fan el recompte d’usuaris, passen el llistat 

a cada aula (des de P-3 fins a segon),comuniquen telefònicament el nombre de menús 

del dia i ingressen, setmanalment, l’import recaptat amb la venda dels tiquets, a un 

compte corrent de l’empresa de càtering. 

 

9. BEQUES 
 

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell 

Comarcal del Bages per al menjador escolar. Aquests ajuts els tramita el centre  i/o 

l’educadora social de l’Ajuntament.  

Durant el curs escolar 2012-13 s’han concedit 10 beques: dues de 3€, 5 de 4,10€ i 3 de 

5€ en les 3 adjudicacions realitzades. 
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A més, des del mes de gener, 4 famílies amb risc d’exclusió social o importants 

problemes econòmics, que no gaudien de beca, han rebut una altre ajut de Càritas, a 

través de l’educadora social. L’ AMPA del centre ha anticipat els diners d’aquests ajuts i 

les monitores han estat al càrrec del cobrament a les famílies i posterior ingrés a un 

compte corrent de Càritas. 

 

10. PROGRAMA SÍ!  
 

El curs 2010-11 els nostre centre, junt amb les altres dues escoles de Súria, va iniciar  

la participació en el Programa SI! (Salut Integral) promogut des de la Fundació SHE, 

presidida pel doctor Valentí Fuster. El Programa SI! és un projecte de promoció de la 

salut que fomenta els hàbits saludables per disminuir els riscos de la malaltia 

cardiovascular en l’edat adulta.  

Tenint en compte els factors principals de risc cardiovascular, i seguint una visió global 

de promoció de la salut que vagi més enllà de la prevenció de l’obesitat, el Programa 

SI! incideix en quatre components bàsics i interrelacionats entre si: 

o Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable.  

o Pràctica d’activitat física.  

o Coneixements del funcionament del cos i del cor. 

o Desenvolupament dels factors de protecció envers de les addicions. 

Actualment s’està aplicant a Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà. El proper curs 

s’ampliarà també a Cicle Superior. 

 

 

11. ANNEX 1 

PLÀNOL DEL MENJADOR I CUINA. 
 

 

 

 

 

 

Súria, febrer de 2013. 


