NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA POMPEU FABRA LLORET DE MAR.
Des de Scolarest, empresa concessionària del servei de menjador de l’escola, ens complau compartir
aquest document que volem que sigui una eina d’informació i de divulgació dels servei de menjador
escolar.
Pel que fa al preu del servei per al curs 2018 / 2019 són els següents:
. Fix- Són aquells que utilitzen el servei de manera regular durant com a mínim tres dies a la setmana
el preu 5,55.
. Esporàdics – Són aquells que utilitzen els servei només alguns dies decidits per a la família al llarg del
curs, el preu 6,20.
Per temes relacionats amb gestió de cobraments, cada dia de 9:00 a 10:00 del matí trobareu
l’administradora la Sra. Isabel que us facilitarà la informació necessària en quant a inscripcions, altes,
baixes, absències, control d’eventuals, dietes i d’altres. També us pot assegurar atenció telefònica al
telèfon de l’escola dins de la mateixa franja horària.
Els alumnes amb dietes especials de tipus mèdic (al·lèrgies i intoleràncies alimentaries), hauran d’aportar
un certificat mèdic, per tal que el departament de dietètica i nutrició pugui procedir a fer la derivació
corresponent en funció del menú basal.
Totes les incidències, queixes o reclamacions relatives al servei de menjador escolar s’han de presentar al
Consell Comarcal de la Selva per escrit, omplint totes les dades necessàries per identificar el fet i l’autor
de l’escrit. A la web del Consell Comarcal a l’apartat de menjadors escolars, trobareu tota la informació
relativa al servei. Per tractar incidències o queixes també us podreu adreçar a la Maite coordinadora de
menjador de 12:00 a 12:20.
Fulls de Menú: Els controls dels menús es realitzaran d’acord amb les recomanacions que es donen des
dels organismes oficials de salut pública, tenint en compte les necessitats energètiques per a cada edat.
Cada menú estarà compost per un primer plat, un segon plat, guarnició, postres i pa. Cada mes podreu
consultar el menú i les recomanacions de sopars, a la plana web del Consell Comarcal de la Selva dins
l’Àrea d’educació i cultura i apartat de servei de menjador.
FUNCIONAMENT DEL MENJADOR: Entenem que tota activitat realitzada dins l’escola ha d’incloure una
intencionalitat pedagògica i se n’ha d’extreure un rendiment educatiu.
Les bases de la nostra activitat:
OBJECTIUS GENERALS DEL MENJADOR:

Alimentació equilibrada /activitat física.
Sostenibilitat, solidaritat, convivència, interculturalitat.
Activitats de lleure, festes tradicionals i dies especials.

METODOLOGIA:
S’estableix les següents ràtios d’alumnes per monitora/a d’acord amb el nombre d’alumnes fixos que
utilitzin els servei de forma habitual cada dia:
Educació infantil: 1 monitor per cada 15 usuari i educació primària1 monitor per cada 25 comensals.
Aquestes xifres es poden incrementar fins un màxim d’un 12%. Les ràtios venen delimitades amb el cost
del conjunt del servei .
L’EQUIP DE MONITORS: El personal d’atenció directa als infants s’encarreguen de la vigilància, control
i del lleure dels alumnes usuaris del menjador. Tots ells tenen la capacitat tècnica i la formació necessària
per a dur a terme la seva tasca. Tots els nostres equips, per Llei tenen obligatorietat de presentar-nos el
corresponent certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA:
La comunicació amb l’escola és diària, de manera verbal i per escrit es comenten les incidències que cal
tenir en compte quan és necessari.
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:
L’hora dels àpats és un espai que preocupa les famílies i per aquest motiu creiem necessari mantenir-les
informades quant al funcionament, l’acceptació dels aliments, l’adquisició d’hàbits higiènics, el
comportament i les conductes. En el cas que els monitors/es considerin oportú informar a els pares ,si el
nen o la nena no ha menjat bé, o no hagi estat bé anímicament, farem arribar a els pares un informe
personalitzat o els trucarem per tal que n’estiguin informats .Trimestralment fem arribar un informe per
tal que els pares coneguin els hàbits dels seus fill/es.
DESENVOLUPAMENT D’UN DIA ALMENJADOR ESCOLAR.
Els alumnes de P3, tenen un menjador diferenciat de la resta d’alumnat, estan acompanyats per dues
monitores i fins la primavera un cop finalitzen l’àpat gaudeixen de la migdiada.
Primer torn de menjador: De 12:45 a 13:30 Format pels alumnes de P4, P5 i 1r, 2n i 3r,un cop
finalitzen l’àpat els alumnes d’educció infantil surten al pati d’infantil i els de primària al pati corresponen
on jugaran lliurement o de manera dirigida acompanyats pels seus monitors . A les 14:40 aprox. Participen
de la recollida de material i reballen hàbits d’higiene per tal de tornar a l’aula amb un aspecte de higiene
correcte.
Segon torn de menjador: De 13:45 a 14:20 aprox. Format pels alumnes de 4t, 5è i 6è, un cop
finalitzen l’àpat surten al pati a jugar una estona, ja que aquest grup d’alumnat a participat anteriorment
de l’estona de lleure. A les 14:45 treballen hàbits d’higiene per tal de tornar a l’aula amb un aspecte de
higiene correcte.
SEGUIMENT DEL SERVEI: Hi ha una comissió de menjador, que vetlla per l’acompliment del servei del
menjador escolar. Està formada per diversos representats de l’Ampa, per la Direcció del centre de l’equip
Directiu, un representant del C.C.Selva i d’Scolarest. Les reunions tindran caràcter trimestral, són
convocades per l’escola i es pren acta de les sessions.
Independentment a la comissió de menjador, rebem auditories internes pel Departament de Salut de la
nostra empresa, i auditories externes per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i
d’uns laboratoris totalment aliens a Eurest Catalunya que són Biotecnal i els laboratoris Anabiol contractats
pel Consell Comarcal de la Selva.

