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1. INTRODUCCIÓ
L’escola La Vall del Terri és un centre d’Educació Infantil i Primària ubicada al municipi
de Cornellà del Terri, a la comarca del Pla de l’Estany. Té uns 280 alumnes i l’escola
disposa del servei de menjador.
L’Associació de mares i pares (AMPA), gestiona la prestació del servei de menjador
escolar. En aquest curs 2020-2021 signa el document de contracte amb l’empresa
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, SL (Plagesport SL) per la prestació d’aquest.
Les famílies que optin per disposar del servei de menjador han d’acceptar la normativa
corresponent, i els alumnes complir les normes de convivència de l’escola.
Aquest curs 2020-2021 tota l’organització del servei de menjador es pot veure
modificada en funció de les mesures aplicar seguint el protocol d’actuació per el
curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19.

2. CALENDARI PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei es realitzarà segons el calendari escolar aprovat per l’escola:
• 1r trimestre: del 14 de setembre al 21 de desembre del 2020
• 2n trimestre: del 8 de gener al 26 de març del 2021
• 3r trimestre: del 6 d’abril al 2 de juny de 2021.
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3. INSTAL·LACIONS
L’escola disposa de cuina pròpia amb tot l’equipament necessari per elaborar in-situ els
menús en el propi centre.
Les instal·lacions utilitzades per a realitzar el servei són les següents:
*Cuina
*Menjador
*Lavabos
*Pati d’educació infantil i pati de primària.
*Espais pactats: parc, pista esportiva, gimnàs.

També disposem d’una sala-magatzem al menjador per vestuari on es canvien les
monitores i personal de cuina, espai per guardar la documentació, material didàctic i
esportiu.
Els dies de pluja disposem del porxo i gimnàs. De totes maneres, sempre es pactaran
amb direcció aquells espais que habitualment no s’utilitzen.
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4. recursos humans
Aportació empresa PLAGESPORT SL:
- 1 Cuinera en horari de 9.00 a 16:30 hores.
- 1 Auxiliar de cuina de 9:00 a 15:45 hores.
- 1 Coordinadora de 11:00 a 15:00 hores.
- 1 Monitora de 11:00 a 15:00 hores.
- 1 Monitora de 12:30 a 16:30 hores.
- 7 Monitors/es de 12:30 a 15:00 hores.

Personal extern del servei:
- 2 responsables de l’empresa (a disponibilitat flexible)
- 1 especialista en diatètica i nutrició i, en gestió de la qualitat.

5. torns per dinar
* 12.00 h: personal de cuina i monitoratge del menjador escolar.
* 12.30 h: alumnes d’educació infantil i 1r i 2n de primària.
* 13.30 h: alumnes de 3r a 6è de primària.
* 14:15 h: mestres i personal d’administració i serveis.

Els torns dels alumnes poden variar en funció de l’organització i el volum d’usuaris.
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6. metodologia
6.1. atenció alumnat educació infantil, 1r i 2n de primària
HORARI DE 12.30 A 15.00h
Els alumnes d’educació infantil i els alumnes de 1r i 2n de primària del servei del
menjador són recollits a les 12.30h a les aules corresponents per 6 monitores, i
accedeixen al menjador. Dins del menjador, també hi ha el suport de la
coordinadora.
Abans d’entrar al menjador es renten les mans amb ordre i cada alumne seu al lloc
assignat. Tot seguit s’inicia la rutina prèvia a l’àpat, que consisteix en cantar una
cançó tots alhora, llegir el menú del dia i recordar les normes del menjador. A
l’interior del menjador els alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el
temps que duri l’àpat.
En tot moment, el monitoratge del menjador està pendent de l’aprenentatge i la
pràctica dels hàbits alimentaris saludables, i els hàbits d’autonomia personal durant
els àpats. Cal anar aprenent a utilitzar adequadament els coberts, mastegar amb
polidesa, menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho i
deixar-ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat.
Cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitores i totes les persones
relacionades amb el servei.
Un cop acabat el dinar a les 13.30h, els alumnes d’infantil, 1r i 2n de primària van el
pati. Durant aquesta estona podem gaudir del pati i, els dies pactats, del parc infantil.
A les 14.45h els alumnes accedeixen als lavabos i es preparen per grups esperant a
la seva professora.
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6.2. atenció alumnat educació primària
HORARI DE 12.30 A 15.00h
Els alumnes d’educació de primària fan esbarjo el primer torn. Un cop sona la sirena
a les 12.30h van directe als patis on els esperen 3 monitors/es. Tenen accés al pati
de primària i a la pista.
A les 13.30h sona la sirena per indicar que comença el segon torn de menjador. Els
alumnes van cap al menjador acompanyats dels 3 monitors/es. Dins del menjador
també hi ha el suport de la coordinadora.
Abans d’entrar es renten les mans amb ordre i cada alumne seu al lloc assignat. Tot
seguit s’inicia la rutina prèvia a l’àpat, que consisteix en cantar una cançó tots alhora,
llegir el menú del dia i recordar les normes del menjador. A l’interior del menjador els
alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el temps que duri l’àpat.
En tot moment, el monitoratge del menjador està pendent de l’aprenentatge i la
pràctica dels hàbits alimentaris saludables, i els hàbits d’autonomia personal durant
els àpats. Cal anar aprenent a utilitzar adequadament els coberts, mastegar amb
polidesa, menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho i
deixar-ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat.
Cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitores i totes les persones
relacionades amb el servei. Les mostres de manca de respecte als companys i
professionals del servei del menjador escolar, manifestades en forma d’insults o
agressions diverses que alterin el desenvolupament normal del servei, es consideren
una falta greu que pot comportar la suspensió del servei de menjador.
Un cop acabat el dinar, els alumnes tenen una estona més d’esbarjo. A les 14.50h es
recull tot el material utilitzat i es preparant per grups abans d’anar cap a l’aula. Es
comenta com ha anat el dia i si hi ha alguna qüestió a resoldre. A les 15.00h els
alumnes van a les seves aules.
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6.3. NORMATIVA
Durant el servei de menjador s’haurà de complir la normativa establerta del servei.
Tots als pares i alumnes de l’escola tindran coneixement d’aquesta, i hauran de
tornar signada a l’AMPA conforme estan assabentats. Les normes són:

•

Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats.
En cap moment són permesos els crits, baralles i corredisses.

•

Els nens/es s’hauran de col·locar a les taules en el lloc acordat amb els monitor/
es i no els és permès circular lliurement pel menjador.

•

En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar.

•

Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza.

•

En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en
calma la presència dels monitors. En cap moment estan justificats els crits ni els
moviments violents.

•

Quan un alumne/a acabi de dinar, ha d’esperar que el monitor/a l’autoritzi a
aixecar-se per canviar d’activitat.

•

Els alumnes seran els encarregats de mantenir el seu espai net. Els alumnes de
4t, 5è i 6è col·laboraran en la neteja del menjador.

•

Durant les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati o a la zona
indicada pels monitor/es i sempre atenent les ordres que aquests/es els donin.
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FALTES
Els alumnes que no complexin amb la normativa seran sancionats amb una falta. El
servei de menjador diferenciem 3 tipus de faltes:

Falta lleu:
•

No complir alguna de les normes generals del menjador.

•

Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en
funció de la normativa.

Falta greu:
•

Tenir una actitud de falta de respecte amb els monitors/es o companys/es.

•

Alterar l’ordre i la convivència del grup en qualsevol activitat.

•

Deteriorar de manera deliberada el material utilitzat en el menjador.

•

Qualsevol falta lleu reincident.

Falta molt greu:
•

Actuar o incitar a actuacions perjudicials per a la salut.

•

La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.

•

Agressió física o amenaces contra els monitors/es o companys/es.

•

Destruir de forma greu i intencionada les dependències del centre, de material
i objectes de membres de la comunitat educativa.
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SANCIONS
* 3 FALTES LLEUS són 1 FALTA GREU, la falta lleu es comunicarà mitjançant una
nota a la família.
*Quan un alumne/a tingui 1 FALTA GREU es trucarà a la família.
*Si un alumne/a acumula 3 FALTES GREUS es quedarà sense poder utilitzar el
servei de menjador durant 3 dies consecutius.
*En el cas 1 FALTA MOLT GREU es pot arribar a perdre el dret a utilitzar el
menjador de forma permanent.

7. EXTRAESCOLARS
Durant el servei de menjador, els alumnes de l’escola La Vall del Terri poden gaudir
de les diferents extraescolars de migdia que s’ofereixen des de l’AMPA.
Per participar en les extraescolars del migdia, és obligatori quedar-se a dinar a
l'escola els dies que es realitza l'activitat. Es pot consultar la Normativa
d'Extraescolars mitjançant la pàgina web de l'Ampa: www.ampavalldelterri.cat/ca/
extraescolars/
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8. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La comunicació amb les famílies serà a través de la coordinadora del servei de
menjador, circulars informatives i a través de l’AMPA.
Les famílies hauran facilitat la butlleta d’inscripció amb l’opció d’ús del servei de
menjador, fix – fix discontinu – eventual, i amb les dades dels alumnes i pares. Aquesta
inscripció facilitarà tota aquella informació necessària per la gestió del servei de
menjador. Amb èmfasis les al·lèrgies i/o intoleràncies del alumnat.
Els tutors/es de cada aula són els encarregats de passar l’assistència diària. Aquesta
comptabilització serà portada a cuina a les 9.15h pel conserge de l’escola.
L’horari d’atenció a les famílies per a qualsevol consulta, pagament o acció relacionada
amb el servei de menjador serà de dilluns a divendres de 11.00 a 15.00 hores en el
telèfon de contacte 620 118 833.

9. NOMBRE USUARIS
Actualment en el servei de menjador de l’escola La Vall del Terri es serveixen una
mitjana de 180 menús diaris, repartits en:
*Educació Infantil , 1r i 2n: entre 80 - 90 alumnes
*Educació Primària, de 3r a 6è: entre 80 - 90 alumnes

A més es serveixen els següents menús:
*Personal docent i/o altres: entre 3 - 5 professors
*Personal monitoratge i cuineres: 6 - 8 personal menjador
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10. ASPECTES DE PRODUCCIÓ
- La composició de l’àpat del dinar està formada per primer plat, segon plat, guarnició,
postres, pa i aigua.
- Les formes de cocció es varien sovint (forn, guisat, bullit, fregit, etc.) i s’eviten les
preparacions seques i eixutes.
- La redacció dels menús es detalla per tal que les famílies tinguin la informació del
que mengen els seus fills i puguin complementar correctament la resta dels àpats.
- S’adapten els menús a la temporada estacional: s’escullen aliments i preparacions
d’acord amb l’època de l’any que ens trobem.
- S’adapten els menús amb les intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries, prèvia
presentació del certificat mèdic corresponent. Es segueix el protocol intern
(document adjunt).
- S’adapten els menús per motius religiosos.
- Es pot sol·licitar menú astringent, en cas de quadre víric gastrointestinal.
- No es repeteix la mateixa estructura de menús segons el dia de la setmana.
L’objectiu és evitar que l’alumne que es queda cada dimarts a dinar, per ex., mengi
sempre el mateix.
- S’eviten les combinacions de plats massa denses o massa lleugeres i també les
combinacions que són de difícil acceptació per a la majoria d’escolars.
- Hi ha presència diària d’aliments frescos (fruites i/o hortalisses) i de temporada.
- Es potencia el consum de llegums com a plat principal. Plats com la pasta a la
bolonyesa, l’arròs a la cassola o la paella, també poden constituir un plat únic.
- La majoria de les postres de la setmana són a base de fruita fresca i es pot reservar
un dia per a postres làctiques.
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11. PREU MENÚ
* Alumnes Educació Infantil i Primària:
Preu diari: 5,70€
Aquest curs 2020-2021, de forma extraordinària i per la situació actual derivada del
COVID-19, el cost per les famílies serà de 5,55€/menú i l’AMPA assumirà 0,15€/menú.

*Professorat i altres
Preu diari: 3,75€

Escola La Vall del Terri
Cornellà del Terri, 4 de setembre de 2020.

