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1. HORARI: 13:00h – 15:00h.
2.

CALENDARI:
 Dies de festa:
- Festes de lliure disposició:
28 d’octubre, 28 de febrer i 2 de maig.
- Festa local de Salt:
29 d’octubre.
- Festes de Nadal:
Del 23 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014 (ambdós inclosos)
- Festes de Setmana Santa:
Del 14 al 21 d’abril de 2014 (ambdós inclosos)


Jornada continuada (classes de 9 a 13h) i menjador fins a les 15h.
- El 20 de desembre de 2012
- Del 9 al 20 de juny de 2013 (ambdós inclosos)

3.

NOMBRE DE COMENSALS: Mitjana de 67 fixes i uns 13 eventuals.

4.

NOMBRE DE MONITORS: 4 monitors



Coordinador: Marc Bota.
- MATÍ:
 9 a 10h: Atenció als pares. Passar llista assistència alumnes fixes
Pla i Gegant així com el control dels alumnes eventuals. Trucar al
Mas Massó per passar comanda. (Tots els dies en Marc menys els
dimecres que ho fa la Montse)
 10 a 10’30h: Baixar cadires menjador, repassar desinfecció de les
taules i parar la taula. Preparar material cuina per el 2n torn. (Tots
els dies en Marc menys els dimecres que ho fa la Montse)
 10’30 a 10’45h:Tasques vàries de documentació i papers: Cartes,
Impagament, Full del Com hem menjat, Full de Control
Temperatures Nevera i Congelador, Full de Control de
Temperatures del Menjar, Full de Control de Neteja, Full de Control
Ratis, Entrar assistències a la web Consell Comarcal, … (Tots els
dies en Marc)
- MIGIDIA:
 12’45 a 13h: Supervisió que el menjar i material que arriba a cuina coincideix amb la
comanda demanada, comprobació albarans i parlar amb Cuina Mas Massó sobre les
possibles incidències. Recull de la mostra de menjar corresponent.



2 Monitores d’Infantil (13 a 15h): Montse Vilà i Montse



1 Monitores de Primària (13 a 15h): Anna Maria
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5.ESPAIS ÚTILS:
Escola del Pla

Escola El Gegant del Rec

-Menjador

-Pati exterior d’Infantil

-Lavabos del pati

-Pati exterior de Primària
-Aules de P-3
-Mòdul Biblioteca/Música/EE
-Aula de psicomotricitat .

 En cas de PLUJA: En els dies de pluja o bé que el pati estigui impracticable s’utilitzarà
el gimnàs del Pla. En el cas dels nens del 1r torn, també hi ha la possibilitat d’utilitzar les
aules de P3 de El Gegant i el mòdul Biblioteca i Música. Aquest any s’utilitzaran
paraigües que hi ha a l’escola.
 Estona de descans. Els nens de P3 que necessitin una estona de descans s’habilitarà
l’aula de P3 A. Es disposarà d’esterilles/ màrfegues on els nens es podran estirar. Els
nens/es hauran de portar un sac de dormir.
5.

MATERIAL I MOBILIARI
 Parament de menjador i cuina se’n cuida l’empresa de “Cuina i Gestió S.L.U.”
 L´empresa de monitoratge també és “Cuina i Gestió S.L.U.” , a l’ inici de curs ha
d’aportar material de neteja (paper higiènic, sabó, tovallons de paper..) i material lúdic:
pilotes, cordes, trencaclosques,encaixos, jocs de taula, pintures, folis...El material ha
d’estar degudament guardat en caixes de “fleca” i hermètiques (tinguin tapa).

6.

L’EMPRESA “Cuina i Gestió S.L.U.”


El coordinador de Menjador començarà a l’Escola El Gegant del Rec a les 9 del matí per
atendre als pares i després anirà a l’Escola El Pla.



Es possibilitarà un telèfon de contacte per atendre a les famílies, 600571806



Disposarà d’un espai per guardar el material (mòdul Música/Biblioteca)



Es comprarà material per utilitzar al pati (pilotes, pales, galledes, porteria mòbil de
handbol, jocs de taula, pintures, dibuixos,...)



També l'empresa proporcionarà el material d'higiene: sabó, paper de mans.



Monitors més actius i dinamitzadors en els jocs (Marc farà una graella).



Crear un projecte de menjador on es treballi la recollida selectiva, els hàbits (com agafar
els coberts, com s’ha de menjar i seure correctament), donar tasques de responsabilitat
als alumnes segons l’edat (recollir plat i coberts,...), recollida selectiva. Concretar els
objectius, que no siguin tan generals.



Protocol d’actuació en cas d’accident.



Protocol en cas que un/a alumne/a s’embruti i s’hagi de canviar la roba.

Cal que tot aquest material sigui a l'escola al setembre quan s'inicia el servei de menjador.

3

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 2013-2014

7.

13’00
a

ESCOLA EL PLA

i

ESCOLA EL GEGANT DEL REC

DESENVOLUPAMENT CRONOLÒGIC D’UN DIA DE MENJADOR
-L’Anna (12’55h) va a buscar els/les nens/es d’Ed. Infantil de l’Escola El Gegant del Rec i els
duu cap a l’escola El Pla. Es passa llista.
-Marc i Montse recullen els nens de Primària de El Gegant i els duen cap al menjador de El
Pla.

13’10h

-L’Anna Calahorra, va a buscar els alumnes de l’Escola El Pla (12’55h) i s’esperen a l’escola.

13’10h

-Marc es queda al pati a la zona de la pista del Pla amb els alumnes de 3r a 6è de El Gegant
del Rec i els de Primària de El Pla.

a
14’05

-Montse i Anna M. Fan el 1r TORN del menjador amb tots els alumnes d’Infantil (EL Pla i El
Gegant del Rec) i també Cicle Inicial (1r i 2n).
-Anna C. Està a la cuina emplatant i organitzant l’espai.

14’00h
a 14’50h

-Montse i Anna M. s’enduen tots els nens del 1r TORN del menjador i van cap a El Gegant.
Montse es quedarà al pati de Primària amb els de Cicle Inicial i l’Anna M. amb els petits al pati
d’Infantil.
-Marc comença el 2n TORN de menjador amb els alumnes de 3r a 6è de El Gegant del Rec i
els de Primària de El Pla.
-Anna C. Està a la cuina emplatant i organitzant l’espai.

14’50

-Montse i Anna M renten les mans amb els seus respectius grups i es preparen per entregar
nens als mestres.

a
15’00

-Marc s’enduu els alumnes de 3r a 6è de El Gegant cap a la seva escola i els deixa al pati de
Primària on els rep la Montse. Tot seguit en Marc recull els nens d’Infantil de El Pla per
retornar-los cap a la seva escola.
-Anna C vigila els alumnes de Primària de El Pla fins que toqui el timbre.

15’00
a
16’00h

-La Montse de dilluns a divendres fa la neteja de cuina i menjador. Hi ha unes tasques diàries
fixes a realitzar i altres elements a netejar segons el dia de la setmana.
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OBJECTIU GENERAL

Fer del menjador escolar un espai on l’infant aprengui i interioritzi unes determinades pautes
socioeducatives, les integri en l’estructura de la seva personalitat i les utilitzi per desenvoluparse idòniament en l’entorn social en què ha de viure.
OBJECTIUS GENERALS PELS MONITORS
A l'hora de menjador potenciem actituds i valors de:
 Responsabilitat personal.
 Respecte als altres, ja siguin adults com els mateixos companys.
 Aprendre a tenir iniciativa.
 D'esforç a fer les coses ben fetes.
 Participació i col·laboració.
 HÀBITS D’HIGIENE:
 Adonar-se que cal rentar-se les mans abans i després de menjar i després
d’anar al wàter.
 Ensenyar-los a ser autònoms per anar al lavabo.
 Fer-los adonar que van bruts de mans i cara o que tenen mocs en temps de
refredats i puguin fer ús de mocadors.
 HÀBITS D'AUTONOMIA:
 Ensenyar-los a menjar sols/es.
 Ensenyar-los a seure bé a les cadires a les hores de l’àpat.
 Reconèixer els seus utensilis de taula (coberts, gots, tovalló, plat …) i aprendre
a utilitzar-los.
 Ensenyar-los a ser nets menjant, ja sigui a nivell físic personal de cada nen/a,
com a dins l’espai que té a taula.
 Ensenyar-los a recollir un cop acabat i a desar-lo al lloc corresponent.
 Iniciar-se en l’hàbit que s’ha de menjar de tot i en el cas que no hi hagi
contraindicacions mèdiques que s’hauran comunicat prèviament, és obligatori
menjar una part raonable de tots els aliments de menú.
 HÀBITS EN EL JOC:
 Col·laborar en la recollida de joguines utilitzades.

Ensenyar-los a entrar i sortir adequadament de cada espai on es troben.
 Ensenyar-los a fer un bon ús de cada joguina.
 Fer que es respectin els espais de joc.
 HÀBITS DE COMPORTAMENT:
 Els alumnes es mantindran asseguts sense sortir del menjador tret de casos
imprescindibles, durant tota l’estona que duri el dinar.
 Cal ensenyar que hi ha d’haver un respecte pels aliments que hi ha a taula i
que no es poden llençar ni utilitzar com a joguines.
 Evitar que els nens/es facin ús d’expressions inadequades en les
comunicacions i actituds negatives
 Els alumnes han de llançar les deixalles a les papereres.
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ORIENTACIONS GENERALS PELS MONITORS
Oferir i dotar al nen/a dels recursos necessaris en els següents àmbits:
 Conducta alimentària

Hàbits de salut i higiene
 Formes d' interrelació personal i conducta social
 Dinamitzar i aportar eines als alumnes en les estones de pati.
 Donar petites responsabilitats als alumnes que ho demanin o els agradi (ex.
El cap de taula pot servir als companys, recollir els plats, etc.)
 Evitar que l’alumne entri a la cuina sota cap concepte.
 Canvis de roba: En el cas d’haver de canviar un/a nen/a perquè s’hagi fet
pipí, caca, s’hagi mullat, … es pot utilitzar la roba que hi ha per aquest ús al
lavabo de P3, però cal anotar en el full corresponent que hi ha al costat de
la farmaciola, la data, el nom del nen/a i la roba que se li ha posat ( una
breu descripció de colors…).
 Cal respectar la normativa de pati que es té des de l’escola.
 S’aplicarà el règim disciplinari que regeix la normativa interna de l’escola.

10.


INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
Informe diari.
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CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
De la gestió de cobraments a usuaris fixos s’encarrega directament el Consell Comarcal del
Gironès.


Preus:
 El preu fixat per a usuaris fixos serà de: 5€ diaris.
 El preu fixat per els usuaris eventuals serà de: 6€.
a) El dia que no utilitzi el menjador es cobrarà el 30% (abans el 50%).
b) Si tenen BECA és 6 – 2’05 (ajuda)= 3’95



Codis: hi ha 1 codi si es té BECA i hi ha un altre codi si NO es té BECA.



Quota inicial: es tornarà la diferència a final de curs.
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SERVEI DE

NENS/NENES FIXES
(Ed. Infantil)

NENS/NENES FIXES
(Ed. Primària)
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MENJADOR

ESCOLA EL
PLA

ESCOLA EL
GEGANT DEL
REC

3

19

4

32

7

51

NENS/NENES
EVENTUALS
(Ed. Infantil i Primària).

TOTAL
(nens/es que fan servir
el menjador)

i

9

TOTAL

MONITORS

