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El menjador escolar és un servei que ofereix l’Escola a les famílies. Els dinars són servits per 

l’empresa Serunion, S.A. a la cuina de l’Escola. El servei de menjador funciona 5 dies a la setmana 

des del 12 de setembre de 2017 fins al 22 de juny del 2018. Els alumnes poden dinar durant tots 

els dies del curs o esporàdicament. 

Els nens/es estan sota la vigilància de monitores des de la sortida de les aules fins a la tornada a 

aquestes. Després de dinar realitzen diverses activitats. 

 

L’EQUIP DE MENJADOR 
Està constituït per la cuinera, l’ajudant, la coordinadora i les monitores. 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS TREBALLATS DURANT L’HORA DEL 

MENJADOR 
Objectius generals: 

• Recolzar la tasca educativa que realitza l’escola i la família, oferint als alumnes un espai 

de menjador agradable mitjançant l’organització d’activitats lúdiques i educatives. 

• Educar de manera lúdica-educativa els/les alumnes en: 

• Hàbits alimentaris i socials. 

• Hàbits d’higiene. 

• Foment de valors humans. 

• Educació medi ambiental. 

• Ajudar al desenvolupament de les àrees social, psicomotriu i afectiva dels/les alumnes. 

• Oferir un espai de temps de migdia que permeti una bona alimentació i nutrició, el 

descans, el relaxament i el temps d’esbarjo necessaris per als alumnes. 

 

DESCANS 
Els nens/es de P3 disposen d’un espai amb llitets per realitzar la migdiada. 

 

*Els infants de 3 anys han de portar: 
 

• Un pitet amb goma en una bossa cada dia. 

• Un llençol petit per a dormir utilitzat durant tota la setmana, amb el nom marcat a 

la capçalera. 

• Una bossa amb muda complerta, per a ús exclusiu del menjador, si es fes servir, 

s’ha de retornar a la coordinadora de menjador l’endemà. 

 

Tot ha d’estar ben marcat amb el nom en un lloc ben visible. 

IMPORTANT 
Els pares dels nens/es de P3 hauran de tenir en compte el període d’adaptació a l’Escola i que per 

tant, aquests infants no utilitzaran el servei de menjador fins al dia 15 de setembre. 

 

HORARI DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 
L’horari de funcionament del menjador és de 12:30 a 15:00 hores. 

 

RECOLLIDA I LLIURAMENT DELS ALUMNES 
• Educació Infantil són recollits a les seves aules. 

• Educació Primària són recollits a la primera o segona planta segons estigui ubicada l’aula. 

 

SORTIDES 
Els/les alumnes no poden sortir sols de l’Escola dins de l’horari de menjador. En cas de ser 

necessari, els/les han de venir a buscar els pares o la persona autoritzada per escrit. 

(Adjunt a aquest document trobareu l’autorització de sortides i també es podrà 

descarregar durant el curs al bloc de l’AMPA). 

 

 

 



 

ACTIVITATS I TALLERS 
Abans de programar cap taller o activitat, hem de conèixer el grup, parlar amb els/les alumnes, 

preguntar quines són les activitats que més els agraden i marcar-nos els objectius que volem 

aconseguir treballant amb els nens/es. 

Les programacions es fan d’octubre a maig. 

 

Com activitats podem trobar: 

• Jocs tradicionals: Són els jocs de sempre, jocs de poble, jocs d’abans. Poden ser sense 

material o amb material; gomes de saltar, cordes, mocadors, pales... 

• Jocs amb pilota: Es treballen amb diferents tipus de pilotes, jocs de normes, de 

dinàmiques de grup... 

• Jocs dirigits: Poden ser competitius o no. Hi ha molta informació a la guia d’activitats 

interna de Serunion. Aquesta guia no es pot treure del centre però podeu demanar 

fotocòpia de la fitxa, a la coordinadora del servei. 

• Jocs de taula: En els quals els/les alumnes motiven els seus coneixements. 

• Podem trobar jocs com “tres en ratlla” el parxís, l’oca ... (que poden confeccionar-lo els 

nens/es i fer un taller...) 

 

Com a Tallers podem trobar: 

Es poden oferir als alumnes en dates puntuals (Nadal, Sant Jordi, primavera...). 

Es fan sempre amb materials reciclats i relacionats amb el centre d’interès. 

Els alumnes d’Educació Infantil utilitzen les aules per fer els tallers. 

Els alumnes d’Educació Primària utilitzen el menjador, la biblioteca o els espais que es considerin 

adients. 

 

ELS DIES DE PLUJA 
Els dies de pluja, els/les alumnes d’Educació Infantil utilitzen les aules, la biblioteca o el gimnàs. 

Els/les alumnes d’Educació Primària utilitzen el porxo, el gimnàs, la biblioteca o espais segons la 

planificació establerta de l’escola. 

 

TALLERS DE MENJADOR BÀSIC EN ANGLÈS 
Fa dos cursos que en  el temps de menjador es fan uns petits tallers i activitats en llengua anglesa. 

 

REUNIONS DE MENJADOR 
La reunió de menjador es farà en el primer trimestre,  sempre que hi hagi un nº de pares interessats 

en assistir. 

 

INFORMES 
Els pares dels alumnes d’Educació Infantil (3 anys) reben diàriament un informe de com han dinat 

els seus fills/es. 

Els/les alumnes d’Educació Infantil (4 i 5 anys) reben dos informes anuals de menjador, l’entrega 

dels quals coincideix amb la dels informes escolars (febrer i juny). 

Els/les alumnes d’Educació Primària reben un informe de menjador, coincidint exactament amb 

les avaluacions trimestrals de l’Escola. 

Si un dia es produeix una incidència puntual, ja sigui d’alimentació o de conducta, rebreu una 

nota explicativa del monitor/a. 

Les comunicacions que es vulguin fer arribar al servei de menjador es faran per escrit a l’atenció 

de la coordinadora de menjador o al telèfon d’atenció d’aquest servei Tlf. del menjador : 

627422588 (d’10:00h fins 11:30h). 

Les informacions que faci el menjador es donaran a través dels alumnes. 

 

 

 



INSCRIPCIONS 
El dia 12 de setembre tots els alumnes de l’escola rebran, juntament amb aquest dossier informatiu 

del servei de menjador. 

  

DIETES ESPECÍFIQUES 
Si un dia cal que el nen/a faci dieta, es comunicarà al seu mestre/a, via agenda, en arribar a primera 

hora del matí. 

Si es tracta de menús especials (celíacs, al·lèrgies...) és imprescindible portar un informe mèdic 

actualitzat, especificant les característiques a tenir en compte (cada curs s’ha de fer la sol·licitud). 

Paral·lelament, haureu de complimentar els documents de sol·licitud de dietes especials que 

apareixen adjunts a aquesta  documentació juntament amb una fotografia de l’ alumne/a. 

 

(Adjunt a aquest document trobareu la sol·licitud de dietes específiques que també restarà 

penjat al bloc de l’ AMPA el curs escolar 17-18). 

 

IMPORTANT!!! Al menjador no s’administren medicaments. 
 

 

 

 

ENTREVISTES i COMUNICACIONS 
Si es necessita parlar amb la coordinadora del menjador (Mari), cal demanar cita prèvia. 

L’horari previst per les entrevistes és de dilluns a divendres de 11:00h fins a 12:00h. 

Tlf. del menjador : 627422588  
Al bloc de l’AMPA hi restarà penjat durant tot el curs: 

• Activitats de l’ horari de menjador. 

• Circular informativa de tot el curs escolar amb les domiciliacions i sol·licituds. 

• Menú del mes en curs. 

 

 

 

MENÚ 
Hi ha un menú rotatiu de sis semanes de setembre a juny, adequat al clima i característiques 

festives del mes. 

Aquest menú pot tenir algunes alteracions per causes alienes a la nostra voluntat, si fos així us ho 

anunciarem al tauló d’anuncis de l’AMPA. 

 

PÍCNICS 
Tots els nen/es fixes al servei del menjador escolar, rebran un pícnic els dies de sortides 

programades per l’escola. 

Aquest constarà de 2 entrepans, fruita i aigua. Recordeu que aquest pícnic és només per dinar i 

que les famílies han de preparar l’esmorzar del seu fill/a com qualsevol dia. 

(Adjunt a aquest document està la sol·licitud de renúncia al pícnic per a tot el curs escolar 

que també restarà penjat al bloc de l’AMPA el curs escolar 17-18). 

 

PÍCNICS ESPORÀDICS 
Les famílies dels/les alumnes esporàdics podran comprar el tiquet del pícnic amb tres dies 

d’antelació com a mínim i avisant a la coordinadora que l’utilitzaran aquest dia. 

 

XOCOLATADA 
Serunion convida a una xocolatada per a tota l’Escola per celebrar la diada de Sant Jord 

 

 

 



PAGAMENTS 

Serunion farà el cobrament del nen fixe mensual, preu per dia 6,15€ , mensualitat variable sogons 

els dies que tingui el mes. 

El preu del tiquet eventual serà de 6,93€ per dia. 

 

Existeixen varies formes de fer el pagament: 

• Domiciliar el pagament mensual en un compte bancari:  

El dia 13 de setembre tots els/les alumnes de l’escola rebran, juntament amb aquest 

dossier informatiu del servei de menjador, el full d’inscripció de menjador per tal de 

formalitzar/sol·licitar el servei de menjador. 

Haureu de retornar la sol•licitud complimentada correctament juntament amb la fotocòpia 

del primer full de la  domiciliació bancària. 

S’ha de presentar al despatx de l’ AMPA durant l’ horari que està la coordinadora, Mari, 

al centre (els dilluns i dimecres de 9:00 hores a 10:00 hores), us recordem que aquesta 

gestió només es realitzarà per la coordinadora de menjador. 

(Adjunt a aquest document està el full d’inscripció al servei de menjador que 

també restarà penjat al bloc de l’ AMPA durant el curs 17-18). 

 

• Compra de tiquets de menús eventuals per Caixer Automàtic: 

Un cop comprat el tiquet, aquest haurà de ser entregat al vostre fill/a per a que l’entregui 

al mestre/a que imparteix la primera hora de la classe per tal que l’adjunti a la llista de 

control del menjador. Cap nen/a es pot quedar sense tiquet. 

(Adjunt a aquest document esta el full d’ instruccions de compra eventual per 

caixer que també restarà penjat al bloc de l’ AMPA durant el curs 17-18). 

 

 

 

La validesa dels tiquets curs 16-17, serà fins al primer trimestre del pròxim curs escolar 

17-18. 
Les dades bancàries només s’han de omplir en cas de ser nou usuari de menjador o en cas de canvi 

de dades bancàries 

 

 

 

 

 

 

MILLORES DEL MENJADOR ESCOLAR PER EL CURS 2017-18 

 
• Introducció de productes eco: llenties, arròs, pasta, fruita...  

• Afegirem mes hores mensuals al taller d’Angles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

Benvolgut client, 

 

Els comuniquem que el procediment d’utilització del sistema de pagaments a tercers 

de La Caixa és el següent: 

 

1. Sempre s’haurà d’utilitzar un caixer automàtic de La Caixa (no es pot fer servir 

la finestreta). Una altra opció seria fer-ho pel sistema de “Línia Oberta” de La 

Caixa amb el mateix sistema. 

2.  Una vegada estem davant del caixer automàtic haurem d’introduir la targeta 

de crèdit o  dèbit on vulguem rebre el càrrec (pot ser targeta de qualsevol 

entitat bancària). Per a clients de La Caixa es podrà utilitzar la llibreta del 

compte. 

2. Després de fer el procés de validació de la targeta (introducció del codi PIN), 

haurem d’anar al menú “Altres Operacions”. 

3. A continuació anar a “Pagaments”. 

4. A continuació anar a “Col·legis i Matrícules”. 

5. A continuació anar a “Amb el codi d’entitat”. 

6. Aquí haurem d’inserir el codi d’entitat assignat per Serunion de 7 dígits. 
0207787 ESCOLA JOSEP MONMANY 

7. Un cop s’hagi inserit el codi d’entitat apareixerà en pantalla el nom de l’Escola i 

un concepte genèric de Serunion. 

8. A continuació haurem d’inserir l’import que volem pagar, tiquet diari  6,93€, i el 

remitent que ho fa, en aquest cas s’haurà d’informar del nom de l’alumne i el curs. 

9. Finalment, validarem l’operació i el sistema ens generarà dos comprovants de 

pagaments: 

a. Justificant de pagament per lliurar a l’entitat receptora 

(Aquest s’haurà de lliurar al responsable de Serunion de l’Escola.) 

b. Justificant de pagament per al client 

(Aquest justificant és el comprovant per al pagador). 

11. L’horari de funcionament d’aquest sistema serà de dilluns a diumenge les 24 

hores del dia. 

12.No serà necessari tenir nº de compte de Serunion. 

 

 

 

SERUNION, S.A. 
 

 



 

 
 

 

ESCOLA MONMANY CURS 2015-2016 COMUNICAT DE RENUNCIA AL SERVEI DE 

PICNIC 

 

Jo,..............................................................................amb DNI 

...............................com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a 

......................................................................que està cursant 

................comunico al servei de menjador que durant el curs 2017-18 aquest 

alumne/a no farà ús del pícnic ofert pel servei de menjador. 

 

Signatura 

 

 

 

A.....................,............de.....................................del 20... 

 

 

 

 

 

 

 


