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INTRODUCCIÓ 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
de nou posem a les vostres mans aquest quadern de menjador per informar-
vos del nostre funcionament, serveixin aquestes línies per a saludar-vos i dir-
vos que restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte. 
 
Esperem que aquest document esdevingui una eina útil . 
 
 
 
 
        7 i Tria, S.A. 
 
 
 

 
 

Coordinadora de Menjador:  Irene Sampere 
933571866/605.931.351 
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ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR: 
 

La gestió del Menjador Escolar va a càrrec de l’empresa 7 i Tria, contractada per 
l’A.M.P.A. de l’escola  i seleccionada per concurs.  
 

ELABORACIÓ I CONTROL DEL MENJAR: 
 

L’empresa 7 i Tria és l’encarregada del proveïment i control alimentari. 
Els menús són elaborats i consensuats per personal qualificat : dietistes i nutricionistes. 
Per cada trimestre es presenten uns menús rotatius de quatre setmanes tenint en 
compte la varietat, l’equilibri i la suficiència. 
Es porta un control diari del gramatge de cada plat (quantitat segons l’aliment i l’edat) 
establert pels metges dietistes. 
Les encarregades de la cuina són: Cuinera: Loli Vegas, ajudant de cuina: Anna Cortés, 
auxiliar: Montse Sanabre, alhora  vetllen per mantenir les instal·lacions destinades a la 
nostra tasca en perfectes condicions higièniques, tal com marca la normativa de Sanitat. 
Tots els dinars es preparen a la cuina de la mateixa escola i es fan controls estrictes. 
 
1. L’ EQUIP DE MONITORS I MONITORES 
 
L’equip de monitors i monitores s’ha distribuït de la següent manera tenint en compte 
les edats dels infants i la ràtio (1/18), atenent-nos a la normativa vigent. 
 

 

SERVEI MONITORS HORARI OBSERVACIONS 

S.A.M. 
CARMENLOPEZ  
SILVIA GOMEZ  

7’20 a 9’00 h.  

MENJADOR LLUÏSA CARMONA 12.30 a 15 h. P-3 

MENJADOR CARMEN GÓMEZ 12.30 a 15 h. P-4 

MENJADOR SILVIA LÓPEZ 12.30 a 15 h. P-5 

MENJADOR MAGDA MONGE 12.30 a 15 h. Suport pati petits 

MENJADOR LORENA GONZÁLEZ 12.30 a 15 h. 1r. 

MENJADOR ORIOL DE LA VILLA 12.30 a 15 h. 2n. 

MENJADOR JOEL NOONE 12.30 a 15 h. 3r. 

MENJADOR ANNA PLA 12.30 a 15 h. 4rt. 

MENJADOR IRENE SAMPERE 12.30 a 15 h. 5è. 

MENJADOR IRENE SAMPERE 12.30 a 15 h. 6è. 

COORDINADORA IRENE SAMPERE 9 a 15 h. 
Dimarts i dimecres de 

16.30 a 18h 
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2. EL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 
 

2.1. ELS OBJECTIUS 
 
Entenem que tota activitat realitzada dins l’escola ha d’incloure una intencionalitat 
pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu. 
 
Per tant, creiem important que el Projecte de Menjador inclogui una part d’aprenentatge 
que és pròpia de l’alimentació i de l’activitat educativa de lleure. 
 
Els monitors/es no es plantegen una tasca únicament de vigilància sinó també‚ 
educativa. L’estona de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de 
dinar i també‚ a aprendre a gaudir del temps lliure a través de l’organització del joc, i 
d’aspectes creatius que desenvolupin l’autonomia personal. 
 
Creiem important que el Projecte del Menjador Escolar sigui una continuïtat del Projecte 
Educatiu de l’escola, el qual es té en compte a l’hora de programar els objectius. 
 
Per poder aconseguir els objectius programats, us suggerim que comenteu amb els 
vostres fills la normativa i les activitats que us exposem en aquest dossier. 
 
ASPECTES EDUCATIUS, es divideixen en dos tipus: 
 
A. Objectius relacionats amb l’acte social de menjar: 
 

A.1 Objectius referents als hàbits de nutrició: 
 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 coberts i el tovalló. 
 Procurar que seguin mantenint una postura correcta a la taula. 
 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. 
 Recollir la seva safata/plat segons correspon. 
 Parlar amb un to de veu moderat. 

 
A.2 Objectius referents als principis democràtics i de convivència: 
 Ensenyar a respectar i valorar la diversitat de comportament. 
 Dinamitzar i reforçar la interacció família-escola-menjador per a l’adquisició de 

pautes comunes d’actuació en tots els aspectes que comprèn el tema de 
l’alimentació. 
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B. Objectius relacionats amb el temps d’oci: 
 

B.1 Objectius de caràcter lúdic 
 Ajudar als alumnes a aconseguir una autonomia personal en el joc. 
 Ensenyar a valorar la participació en les activitats, divertint-se i aprenent  al 

mateix temps. 
 

B.2 Objectius de convivència: 
 Fomentar les actituds de respecte, tolerància i solidaritat, tant amb els 

companys/es com amb els adults. 
 Afavorir l’acceptació dels companys. 
 Ensenyar a respectar les normes del joc. 
 Habituar-se a jugar respectant les normes i les instal·lacions. 
 Hàbits de convivència; ordre en les entrades i sortides, i respecte a les necessitats 

dels altres. 
 
 
ASPECTES ALIMENTARIS: es divideixen en dos tipus: 
 
1. Objectius relacionats amb l’ Educació Nutricional: 

 Oferir un seguit d’àpats suficients, equilibrats i diversificats (sempre revisats pels 
dietistes de la nostra empresa). 

 Habituar els alumnes a menjar de tot i variat, fomentant el gust per provar coses 
noves. 

 Educar en la promoció d’uns hàbits saludables en quan al menjar. 
 Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per a una alimentació equilibrada. 
 Habituar-se a acabar tot el menjar que té a la safata progressivament. 
 Aconseguir, per part de l’alumnat, hàbits correctes d’alimentació, acceptant que 

aquesta sigui variada i sense excloure cap aliment (excepte en casos d’al·lèrgia), 
a fi de cobrir les necessitats nutricionals. 

 
2. Objectius socials i de convivència: 

 Donar a conèixer la cultura pròpia del país i ensenyar a respectar la diversitat. 
 Fer entendre les raons que fan necessàries unes normes d’higiene. 
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2.2. ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR, EL SEU ESPAI I HORARIS 
 
Els espais del menjador es distribueixen de la següent manera: 
 

 P-3, P-4 i P-5 dinen a les 12’40 (aprox.) a les mateixes classes. 
 

El menjador gran s’organitza de la següent manera: 
 

1r. Torn a les 13 h.: 
 1r.,2n. i 3r. dinen tots junts al menjador. 

 
2n. Torn a les 14 h.: 

 4rt., 5è. i 6è. dinen tots junts al menjador. 
   
 

2.3. L’ORGANITZACIÓ DE L’HORARI 
 
A les 12.20h. estan preparats els 4 monitors de P-3, P-4 i P-5  al despatx de l’AMPA, 
van a les aules per recollir als alumnes i comentar amb les mestres les incidències que 
hagin pogut passar durant el matí, passen llista, i els fan anar al pati, durant 10/15 
minuts, mentre es preparem les classes/menjador amb els encarregats de cada curs, 
després els fan rentar les mans i entren a dinar. 
 
Quan acaben de dinar els nens/es de P-3, acompanyats per la monitora, descansen o 
dormen una estona. Els de P-4 també ho fan durant el primer trimestre i part del segon, 
P-5 surten al pati vigilats per les monitores, i juguen o fan les activitats programades, 
quan P-4 ja no dorm s’incorpora a aquestes activitats, tot i així quan algun nen o nena 
ho necessita també descansa a les classes vigilats per les monitores. 
 
1r. Torn a les 13 h., cursos 1r.2n. i 3r.: 
 
Les monitores d’aquests cursos recullen als nens i nenes a les classes i baixen en ordre 
al menjador a on ja tenen servit el primer plat a la safata. Abans d’entrar a dinar han 
anat al lavabo i s’han rentat les mans. 
 
A mida que acaben de dinar i recollir, s’esperen a ser un grup (20 nens/nenes aprox.) 
per sortir a pati amb el monitor i fer les activitats programades, fins a les 14.45, hora en 
que recullen els materials, van al lavabo, es renten les mans i fan fileres per entrar a 
classe. 
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2n. Torn a les 14 h., cursos 4rt. 5è. i 6è.: 
 
En el segon torn els nens i nenes d’aquests cursos baixen a pati a on es troben amb els 
monitors per fer les activitats del dia. 
 
En aquests cursos s’incorpora l’AULA D’ESTUDI, vigilada per un monitor, fins a les 
13.30h. (aprox.) per si s’han de fer deures, hora en que es renten les mans i van a dinar. 
 
A mida que acaben de dinar i recollir, s’esperen a ser un grup (20 nens/nenes aprox.) 
per sortir a pati amb el monitor fins l’hora de anar a classe. 
 

 En tot moment i en tota activitat hi ha la presència d’un/a monitor/a com a 
mínim. 

 
 

2.4. LES ACTIVITATS 
 
Durant l’estona de lleure del menjador hi ha un temps per jugar lliurement al pati i un 
altra en la que els nens i nenes tenen una activitat dirigida pels monitors/es( mai 
obligatòria) . 
 
Les activitats que es programen són de caràcter lúdic i voluntari, jocs, racons, esports, 
tallers adients a les edats i al perfil de cada grup. 
 
Activitats del grup de P3: 
En aquesta edat creiem que és imprescindible que tinguin una estona de descans 
després de dinar. 
 
Activitats dels grups de P4: 
En aquest curs encara es manté l’hora de descans/dormir fins a meitat del segon 
trimestre, quan ja no tenen l’hàbit de dormir, segueixen les activitats que fan P-5. 
 
Activitats dels grups de P5: 
Els contes, les titelles, les cançons, els jocs tradicionals i els jocs esportius són algunes 
de les activitats que s’ofereixen als infants d’aquests cursos.  
 
Activitats per 1r., 2n., 3r., 4rt., 5è. i 6è.:  
Petits tallers, jocs tradicionals, de taula, esportius, jocs malabars i comissions. Les 
comissions són petites reunions que fan els monitors/es amb el seu grup per treballar 
d’una manera més directe el treball d’hàbits del menjador.  
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2.5. LES NORMES PER ALS ALUMNES DEL MENJADOR 
 

 Durant l’hora de menjador no es pot sortir de l’escola sense una autorització 
escrita dels pares. 

 
 Els nens/es que hagin de prendre algun medicament, hauran de fer ús de la nota 

que s’adjunta en l’annex d’aquest dossier. Aquesta nota cal donar-la a la 
coordinadora del menjador junt amb el medicament i una còpia de la recepta del 
metge. 

 
 No es pot portar cap tipus de llaminadura a l’hora de menjador. 

 
 No s’han de portar jocs de casa o aparells electrònics, inclosos els mòbils. 

 
 S’han de seguir les restants normes que composen la  normativa escolar.  

 
 

2.6. LA COMUNICACIÓ AMB ELS PARES 
 
Els alumnes de P-3 disposen d’una agenda de menjador, personalitzada, que informa 
diàriament del transcurs de l’hora del migdia. 
 
A tots els alumnes, des de P3 fins a  6è, s’entrega un informe trimestral que permet 
valorar l’estat i els progressos en quant a l’adquisició d’hàbits així com la participació 
en les activitats i la convivència amb el grup.  
 
Durant la resta de curs, i sempre que es cregui necessari, us farem arribar notes 
informant-vos de les incidències que es puguin produir (si es fan mal, sobre el 
comportament, si hi ha algun problema amb el menjar...). 
 
 

2.7. LA  COMUNICACIÓ AMB ELS/LES MESTRES 
 
Cada dia es produeix untrapàs d’informació entre mestres i monitors/es, és el moment 
idoni per comunicar qualsevol incidència o comentari sobre els nens/es.  
 

2.8.  QUE CAL PORTAR ? 
 
TOTS ELS CURSOS  han de portar un tovalló en una bosseta marcat amb el nom. 
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P-3  
 

- Els de P3 han de portar, per a l’estona de descans, un llençolet amb el nom  ben 
visible també s’hi pot posar alguna insígnia per tal que els nens i nenes el reconeguin, 
també aconsellem que vinguin amb sabates de  velcro  ja que així aprenen a posar-se-
les ells sols. 

 
P-4 

 
- Durant el primer trimestre, i part del segon, els nens i nenes de P4 també han de 
portar un llençol per descansar després de dinar 
 

Recordeu marcar correctament amb el nom i cognoms en un lloc visible. 
 
 
3.                   INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb el menjador, si heu de fer una consulta, per 
encarregar un règim, per absències,  etc., cal que us adreceu a la coordinadora del 
menjador, Irene Sampere, hi podeu contactar de tres maneres diferents: 
 

1. Personalment al despatx de l’escola de 9  a 10 del matí. 
2. Trucant al telèfon de l’escola. 
3. Per mail escolaheura1@gmail.com 
4. Per telèfon o missatge SMS de 9 a 10 del matí, al número següent, els missatges 

sempre es responen conforme s’han rebut: 
 

605.931.351 /9303571866 
 

ALTES 
S’acceptarà a qualsevol alumne del centre al servei de menjador, sempre i quan, es 
pugui garantir la seva seguretat personal. 
 
BAIXES o ABSÈNCIES 
Les baixes o absències del menjador es comuniquen directament a la coordinadora. 

 En cas de malaltia cal que aviseu també de quants dies durarà l’absència, 
aproximadament.  

 En cas de vaga, es considerarà igual que una absència. 
 En el cas dels rebuts bancaris les absències, que siguin notificades, es 

descomptaran de l’import corresponent en el rebut del mes següent. 
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FORMA DE  PAGAMENT 
En el cas del nens/es que es queden fixes a dinar es recomana el pagament mitjançant 
domiciliació bancària.  
 
DEVOLUCIONS 
Els alumnes fixos que un dia no es quedin a dinar, hauran d’avisar, abans de les 10 del 
matí, perquè se’ls descompti l’import d’aquell dia. Les devolucions es faran en el rebut 
del mes següent. 
 

Si no aviseu dintre de l’horari assenyalat, no se us retornarà aquest import. 
 
EVENTUALS 
Els alumnes eventuals hauran de pagar el menú el dia abans o el mateix dia que el 
nen/a es quedi. Aquest import s’ha de pagar directament a la coordinadora de 9 a 10 
del matí. El preu del menú és de 7.15€. 
 
També és necessari que aviseu al mestre, mitjançant l’agenda o una nota, quan el vostre 
fill/a  es queda a dinar. 
 
FIXES 
Es consideren fixes els alumnes que es quedin 2 dies fixes a la setmana, el preu del 
menú és de 6.85 € i es passarà un rebut pel banc. 
 
REBUTS BANCARIS 
Els rebuts que siguin retornats, tindran un recàrrec de 4.00€ en concepte de despeses 
bancàries i de gestió. 
El deute acumulat per l’impagament de dos rebuts al llarg del curs (per família), 
motivarà la baixa de l’alumne del Servei de Menjador. 
 
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (S.A.M) 
L’ horari d’aquest servei és de 7.20h a 9.00h., i està obert a totes les famílies inscrites a 
l’escola, l’objectiu principal d’aquest servei és ajudar a conciliar els horaris escolars i 
laborals. 
El servei es dinamitza amb activitats, plantejades de manera tranquil·la i distesa prèvies 
a l’inici de les classes, alhora que els nens i nenes poden esmorzar, sempre 
acompanyats per les monitores. 
 
Aquest curs el servei de SAM té dos horaris: 
Tots els dies de 7’20 a 9’00-fixes 33,24€/mes, eventuals 3,50€ dia. 
Tots els dies de 7’45 a 9’00-fixes 25,97€/mes, eventuals 2’50€ dia 
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SERVEI D’ACOLLIDA TARDES (S.A.T) 
 
El servei de acollida de tardes no ha entrat en funcionament, degut a la manca de nens. 
Les famílies interessades poden passar per administració , on la Irene està elaborant 
una llista per obrir el servei, quant el numero de nens ho permeti. 
En el moment que el servei s’obri, funcionarà totes les tardes de 16.30 a 17h .  
Si finalment el servei es  consolida, es fixaran els criteris d’ús. 
 
MENJAR DE RÈGIM/AL.LÈRGIA 
Quan un nen/a ha de fer règim cal que el pare o mare, ho comuniqui per escrit a la 
coordinadora del menjador. 
En cas d’al·lèrgia a determinats aliments,  o règims  continuats  per motius de salut,  
cal portar un certificat mèdic  a la coordinadora del servei i es valorarà la viabilitat de 
l’assistència d’aquest alumne al menjador. 
 
PÍCNICS 
Als  alumnes fixes del servei de menjador, els dies de sortides, se’ls farà un pícnic, de 
manera que no cal que portin dinar de casa. Si no es desitja que se li prepari, cal 
comunicar-ho a la coordinadora del menjador, com a mínim el dia abans. 
Si es vol pícnic eventualment, s’ha d’encarregar amb quatre dies d’antelació. 
 
MEDICAMENTS 
Com a norma general, segons el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
NO ES PODEN ADMINISTRAR MEDICAMENTS ALS ALUMNES, ocasionalment es farà, 
sempre i quan es porti l’autorització que s’adjunta a l’annex, signada pel pares o tutors, 
el medicament amb la dosi i la recepta vigent, de no ser així no es donarà cap 
medicament a ningú. 
Per tant, no ens farem responsables si els nens/nenes porten un medicament de casa i 
se’l prenen sense l’autorització corresponent.  
 
JORNADA INTENSIVA 
Els dies de jornada intensiva, us preguem que respecteu la puntualitat de l’horari de 
sortida a l’hora de venir a buscar els nens/es. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

7 i TRIA,SA 
C/ Carretera, 83 

08740 – Sant Andreu de la Barca 
TEL. 93 682 10 43 FAX 93 682 30 16 

7itria@7itria.cat 
www.7itria.cat



ANNEX 1 

RE: 07-05-02-06H 
Revisió: 01 
Data: 13-07-2009 

 

FITXA DE MEDICACIÓ. Servei de menjador 

 
Alumne/a..........................................................................................................Curs.............................. 

Medicament..................................................................................Format............................................... 

Hora d’administració............................................................Dosi.............................................................. 

Durada del tractament.............................S’ha de retornar?.........  S’ha de llençar?.......  Cal nevera?............. 

En/na.....................................................................................autoritzo als/les monitors/es de menjador 

perquè administrin el medicament abans esmentat al meu fill/a. 

Signatura 

 

 

 

 

Cal adjuntar aquesta autorització juntament amb la recepta mèdica. Sense aquests documents, no s’administrarà el medicament. 
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ANNEX 1 

RE: 07-05-02-06H 
Revisió: 01 
Data: 13-07-2009 

 

FITXA DE MEDICACIÓ. Servei de menjador 

 
Alumne/a..........................................................................................................Curs.............................. 

Medicament..................................................................................Format............................................... 

Hora d’administració............................................................Dosi.............................................................. 

Durada del tractament.............................S’ha de retornar?.........  S’ha de llençar?.......  Cal nevera?............. 

En/na.....................................................................................autoritzo als/les monitors/es de menjador 

perquè administrin el medicament abans esmentat al meu fill/a. 

Signatura 

 

 

Cal adjuntar aquesta autorització juntament amb la recepta mèdica. Sense aquests documents, no s’administrarà el medicament. 


