ALIMENTS DE PROXIMITAT I ECOLÒGICS
Tractem amb proveïdors de la zona que ens garanteixen aliments de proximitat i de primera qualitat.
Ja fa dos cursos es van introduir salsitxes, llonganissa i hamburgueses ecològiques i aquest últim
any s’ha introduït el gaspatxo i l’hamburguesa de filet de lluç feta a la nostra cuina.
INFORME TRIMESTRAL
El primer i tercer trimestre es farà un informe als alumnes del menjador on s’inclourà
comportament, hàbits, evolució i progrés.
Als alumnes fixes de P3 i P4 diàriament s’informarà de l’estada al menjador a les famílies a través
de l’APP “Appetitclose”.

US VOLEM PRESENTAR EL SERVEI DE MENJADOR QUE US OFEREIX
L’AMPA PEL PRÒXIM CURS 2018-19
OBJECTIU
Que els alumnes rebin una alimentació sana, adquireixin uns hàbits alimentaris específics i de
comportament correctes i estiguin atesos segons les seves necessitats.
CRITERIS

L’EQUIP DE MENJADOR ESTÀ COMPOST PER LES PERSONES SEGÜENTS



Atenció i vigilància a Ed. Infantil: Montse Buenadicha, Silvia Gonzàlez, Rosa Mª
Pique i Imma de Pedro



Atenció i vigilància a cicle inicial: Conxita Boixadera i Núria Carretero



Atenció i vigilància a cicle mitjà: Paloma Conesa, Maribel Font i Karina Abatedaga



Atenció i vigilància a cicle superior: Gemma Romero i Arnau Ubach



Suport d’atenció i vigilància: Maria Rosell



Atenció Personalitzada, vetlladora: Divina Chauri



Cuina: Jaume Catalan i Nadejda Cretu



Coordinació de Menjador: Silvia Gonzàlez i Gemma Romero



Administració: Anna Seix



Neteja: Lilian Alvarado





Qualitat i seguretat
Cuina Pròpia
Funció educativa

ORGANITZACIÓ

Els alumnes que vulguin fer ús del menjador de forma esporàdica hauran de comunicar-ho a les 9
del matí al seu tutor i al menjador , on caldrà pagar el dinar.
Tots els alumnes, habituals o esporàdics, tindran una monitora responsable. Per qualsevol dubte
podeu trucar cada dia de 9 del matí a 1 del migdia al 608 477 472


Cal portar el certificat mèdic dels alumnes que presenten al·lèrgies o intoleràncies
alimentàries (celíacs, intoleràncies, ...)



Caldrà omplir una autorització per tal de poder administrar la medicació als alumnes.



Els alumnes que es quedin a menjador no podran sortir del centre. En cas que, per
necessitat, s’hagués de sortir s’exigirà l’autorització dels pares.

Els alumnes hauran de portar raspall de dents dins una bosseta/funda.
Fins a 2n de primària hauran de portar una bata d’ús exclusiu pel menjador.
Els alumnes de P3 hauran de portar una manteta per a la migdiada.
Tot haurà d’estar degudament marcat amb el nom de l’alumne.

HÀBITS






SORTIDES

Adquirir normes bàsiques de comportament a taula.
Seure correctament i no aixecar-se a l’hora de dinar.
Fer servir correctament coberts i tovalló.
Acostumar-se a menjar de tot.
Menjar de manera tranquil·la i mastegar a poc a poc.

Correcció en el tracte entre persones.

Parlar sense cridar.

Rentar-se correctament les mans abans i després de cada
àpat.

Rentar-se les dents després de menjar.

Manipular higiènicament els aliments.

Els alumnes d’infantil es troben les safates amb el menjar al lloc; P4 i P5 tornen les safates buides
al lloc de neteja. A primària els nens s’agafen coberts, plats i safata tot passant a agafar menjar on
les monitores els serveixen i es disposen als seus llocs, després de dinar porten les safates buides
a netejar.
HORARI MENJADOR

MENÚS DIARIS
Les famílies disposaran dels menús mensuals que estan repartits en estacions.
Estiu – tardor
Tardor – Hivern
Primavera – Estiu
Cada dia al Facebook de l’AMPA es publicarà “QUÈ DINEM AVUI A L’ESCOLA”.
Seguint els criteris del Departament d’Educació i Departament de Salut, es revisen mensualment
els menús i es fan les esmenes pertinents. Periòdicament es fa una revisió externa a través del
Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola (PESE) o organisme equivalent. Tots el menús estan
revisats per una dietista.
S’ofereix un menú sense carn adaptat al menú estacional a dalt esmentat.
A part de les dietes normals es tenen en compte les indicacions patològiques amb el règim alimentari
que són compatibles amb l’assistència a l’escola:

Els alumnes dinen en dos torns.

P3, P4, P5, 1er i 2n

De 12,10 a 13,10h

Els dies de sortides escolars, que els nens no dinen a l’escola es
descomptarà el menú del preu mensual.






3er, 4rt, 5è i 6è
TALLERS

Al·lèrgies
Dietes sense gluten
Dietes sense lactosa
Per creences religioses

de 13,10 a 14,10h.

ESBARJO
Per a alumnes d’infantil i cicle inicial:





Lúdic
Plàstics/ manualitats
Jocs de taula
Contes i pel·lícules

A partir de 3er de primària la primera hora abans de dinar es destinarà a llegir i fer deures.

PREUS
Alumnes fixes:
5,80€/ menú ; es queda sempre els mateixos dies setmanals, a partir de 2 dies/stm
i es paga mitjançant domiciliació bancària.
Esporàdics:
-

Tiquet diari: 6,40€
Abonament 10 dies: 61€
Abonament 20 dies: 117€

Dies absència: S’ha d’avisar amb 3 dies d’antelació, en cas contrari es cobrarà el 1er dia consecutiu
de no assistència.

.

