
MENÚS 

L’objectiu principal del menjador escolar és, evidentment, nodrir 

adequadament els nens i nenes que utilitzen el servei, tant a nivell 

qualitatiu (menús variats i equilibrats, matèries primeres de qualitat, 

usos culinaris variats i saludables, pràctiques d’higiene i conservació 

dels aliments correctes...), com quantitativament (ingestes 

recomanades segons l’edat que respectin també la sensació de gana 

de l’infant), però també és de gran importància la nostra funció 

educativa, la de fer comprendre als nens i nenes que una adequada 

alimentació és essencial per al manteniment d’una bona salut i per 

aconseguir un creixement i desenvolupament òptims, sempre de 

manera respectuosa i que fomenti la seva autonomia i 

responsabilitat. 

Evidentment, el paper de la família també és fonamental, ja que el 

menjador escolar funciona cinc dies a la setmana durant deu mesos 

a l’any i aporta únicament una ingesta diària, que haurà de ser 

complementada de forma correcta a casa amb l’esmorzar, berenar i 

sopar si volem aconseguir una nutrició adequada i l’adquisició d’uns 

bons hàbits alimentaris. És per això que en el menús mensuals es fan 

suggeriments diaris pels sopars i a la web de l’Ampa trobareu 

recomanacions per als esmorzars. 

Dietes Especials: 

Els alumnes amb necessitats alimentàries especials (intoleràncies, 

al·lèrgies, hipercolesterolèmia, etc.) que puguin ser assumides pel 

servei i d’acord amb el Departament d’Ensenyament, hauran de 

portar certificat i informe mèdic amb la dieta recomanada. 

El menú per als alumnes amb aquestes necessitats s’adaptarà al menú 

general i es farà, en la mesura del possible, el més semblant al menú 

base, excloent i/o substituint els aliments corresponents a cada 

tipus de dieta. A més a més del menú basal, hi haurà dos menús 

específics per escrit: sense làctics i sense ou. 

Les dietes puntuals (astringent o laxant) cal que s’avisin a 1ª hora del 

matí.  

Els alumnes amb dietes especials caldrà que avisin a la cuina abans 

de les 10:00h en cas que no hagin d’utilitzar el servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI VOLEU UTILITZAR ELS SERVEIS DE 

MENJADOR I/O ACOLLIDA / 

PERMANÈNCIA, CAL QUE OMPLIU LA 

SEGÜENT DOCUMENTACIÓ  

 

1. Fitxa inscripció al menjador escolar i 

autorització domiciliació bancària. Protecció 

de dades 

2. Fitxa de salut. Protecció de dades. 

3. Autorització administració medicació, quan 

calgui. 

4. Autorització ús imatge. 

5. Fitxa acollida i/o permanència (preus 

segons horaris) 

 

 

 

Aquest text és un extracte del Pla de Funcionament del 

Menjador 

 

    Contacte 

E4uatre SL 

    93.581.10.82 

    Correu electrònic      

educadors4uatre@gmail.com 

Horari: 

Atenció Usuaris  de 8 a 11h 

Tl Permanència  683.12.77.48 obert de 

16.00h a 18.00h 

De dilluns a divendres curs escolar 
 
 
 

  Educadors 4uatre SL 

COVID-19 AQUEST TRIPTIC ESTÀ SOTMÈS A 

POSSIBLES VARIACIONS!!! 

Menjador Escola 

Bellaterra 

Empresa contractada per 

l’AMPA, que realitza els serveis 

de menjador, acollida i  

permanència 

 

Servei de menjador de 12.30 a 15.00h 

Acollida de 8 a 9h 

Permanència de 16.30 a 17.15h 

Permanència de 16.30 a 17.30h 

Permanència de 16.30 a 18.00h 
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ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

 

El menjador té capacitat per a 220 alumnes. 

La previsió és de 430 usuaris, dels quals 22 tenen beca total o parcial, 1 

personal d’administració i 4 docents, que no dinen al menjador. 

Es realitzaran dos torns de menjador i els/les alumnes de P3 dinaran a les 

seves classes. 

P3:          12:30h Dinen a les seves classes (4 monitors/es). El menjar es 

trasllada en contenidors isotèrmics. 

 

1r Torn:  12:30h entren a dinar P4 i P5 (6 monitors/es) ( *) 

               12:50h entren a dinar 1r, 2n i 3r  (6 monitors/es + 1 vetlladora) 

 

2n  Torn: 14:00h entren a dinar 4t, 5è i 6è (6 monitors/es) 

 

A més a més, hi haurà un monitor d’escacs a Primària, d’octubre a maig. 

Al pati de sorra  hi haurà 2 persones fixes per cobrir la vigilància dels/les 

alumnes que van acabant de dinar mentre esperen la resta del grup per anar 

al pati o activitat que correspongui. 

 

(*) Durant el 1r mes P4 dinarà a les classes i farem proves de pujar al 

menjador per tal d’incorporar-se ja habitualment a partir de mitjans 

d’octubre. 

 

Material necessari alumnes de P3: 

      

 - Pitet amb goma (cada dia portaran el pitet net de casa i el              

retornaran  brut) 

 

Excursions: 

El menjador ofereix la possibilitat de fer picnic (entrepans) quan l’escola 

faci sortides de tot el dia. 

 

De P3 a 2n s’omple una butlleta anual en cas d’estar interessats en tenir 

picnic a totes les excursions. A partir de 3r es farà a través de l’agenda 48 

hores abans de la data de cada excursió. 

RECURSOS HUMANS 

 

Tot el personal està contractat i va en funció del nombre d’alumnes que 

utilitzen el servei i de les seves necessitats.  

Durant el curs 2019/2020 la previsió de plantilla, en base a les dades del 

curs 2018/2019, estarà formada per: 

2 cuineres 

3 ajudants de cuina 

24 monitors/es, de les quals 2 són responsables del servei 

1 monitor d’escacs d’octubre a maig. 

1 vetlladora subvencionada gairebé en la seva totalitat per l’Ajuntament de 

Cerdanyola, si s’escau 

 

 

 

  PAGAMENT DEL SERVEI 

 

Alumnes fixos durant tot el curs (de setembre a juny ambdós inclosos) 

El cost del servei de menjador està repartit en deu mensualitats per curs 

acadèmic,  tant pels que es queden cada dia com pels que es queden 4 o 3 

dies fixes per setmana, per tal que cada mes es pagui el mateix, excepte en 

la mensualitat de juny on es tenen en compte les incidències de tot el 

curs. 

El preu serà el que determini el decret per cada curs escolar. En el curs 

2020-21 el preu que estableix el decret ha estat de 6,33 per dia. 

- Alumnes fixos 5 dies setmana: 6,33€ x 176 dies lectius=  Quota mensual: 

111,44€ 

- Alumnes esporàdics: 6,96€ per dia 

 

 

Alumnes que utilitzin el servei algun mes (menys de 10 mensualitats per 

curs) Es cobrarà mes vençut 

Els alumnes amb 3 o 4 dies fixos a la setmana han de concretar quins 

són aquests dies i no els poden anar canviant.  En cas que es quedin algun 

dia extra, aquest es cobrarà com a esporàdic. 

- Alumnes fixos 4 dies setmana: 6,33€ x 141 dies = 892,53€ : 10 mesos 

89,25€ mensuals 

- Alumnes fixos 3 dies setmanes: 6.33€ x 106 dies = 670,98€: 10 mesos 

67,10€ mensuals 

Les situacions excepcionals que es produeixin un cop començat el curs es 

tractaran de manera individual. 

 

Descomptes 

Es passa llista diàriament, per tant no cal avisar de l’absència. Només ho han 

de fer aquells/es alumnes que tenen dietes especials per al·lèrgies, 

intoleràncies o malalties cròniques. 

Les incidències a descomptar són (també pels usuaris de menys de 10 

mensualitats):  

. colònies 

. excursions sense picnic 

. malaltia a partir de tres dies consecutius 

. jornada intensiva (si l’alumne no es queda a dinar) 

. vaga sectorial o general sense servei de menjador 

Aquests descomptes només tenen en compte estrictament el cost del 

menjar (2,00€/dia) i  es fan efectius al rebut del mes de juny. 

 

 

Forma de pagament 

La forma de pagament és per domiciliació bancària i el rebut es cobrarà a 

principi de cada mes. 

Les famílies que utilitzin el servei esporàdicament hauran d’abonar l’ import 

dels menús a mes vençut. 

Les famílies amb beques de menjador, hauran d’abonar la part que determina 

l’Administració com a aportació familiar en les mateixes condicions que la 

resta de famílies. 

En cas d’impagament d’un rebut no es podrà fer ús del servei. 

Si un rebut és retornat les despeses aniran a càrrec de les famílies. 

 

  TEMPS DE DESCANS (Educació Infantil) 

 

D’acord amb el projecte pedagògic del centre, es considera important que 

tots els infants d’educació infantil facin una aturada per descansar a l’estona 

del migdia. 

 

- Els infants de P3 descansaran/dormiran amb matalassos a la sala de dansa 

- Els infants de P4 descansaran/dormiran a la sala Jaume Cela, amb estores 

i coixins 

- Els infants de P5 descansaran/dormiran a l’aula, amb estores i coixins 

 

L’estona de descans variarà segons les edats i la dinàmica del grup i 

s’intentarà adaptar a les necessitats dels infants. 

 

TEMPS DE LLEURE 

 

Durant el temps de lleure s’ofereixen un ventall  d’activitats i/o de material 

lúdic i esportiu, per tal que cada alumne trobi el que millor s’avingui amb el 

seu caràcter. 

 

Activitat  fonamental, naturalment, és el joc, i, particularment el joc 

col·lectiu en les seves variants ( jocs tradicionals, jocs d’interior, de carrer... 

petits torneigs) i els esports (lliguetes). 

 

I amb això què pretenem? 

 

El joc i l’esport són una eina per enriquir l’ experiència dels nens i nenes i 

estimular  les diferents aptituds dels infants. 

Les activitats que podem fer al migdia estan organitzades al voltant dels 

patis i espais de què disposem a l’escola i segons els horaris de menjador, 

que són el què determina els tempos. 

Així doncs, poden fer: 

 

Jocs de pati, futbol, basquet, hoquei,  pitxi, camp mort, mata conills, vòlei,  

balls i cançons. 

Aquestes i altres activitats poden ser a proposta del monitor/a o bé per 

iniciativa dels mateixos nens/es. 

 

Un dia a la setmana els alumnes d’Infantil faran jocs de pati, s’explicaran 

contes i s’ensenyaran danses si hi ha temps 

 

Els de primària podran fer el mateix i també escacs per nivells amb un 

monitor d’aquest esport, prèvia inscripció. 

 

Esports i jocs col·lectius amb lliguetes: 

 

- Pitxi          (de 1r a 6è) 

- Futbol        (de 1r a 6è) 

- Bàsquet     (de 4t a 6è) 

- Camp mort (de 1r a 6è) 

- Hoquei        (de 1r a 6è) 

- Vòlei           (de 4t a 6è) 

- Torneig d’escacs al mes de maig (alumnes inscrits) 

 

 

 

 

 


