MENJADOR ESCOLAR
ESPAI DE MENJADOR
L'espai de menjador està integrat en tot el projecte d'escola, seguint el seu
projecte educatiu de centre i essent un mateix espai de l’escola professant la
mateixa línia educativa.
L'objectiu és acompanyar els nostres alumnes perquè puguin ser autònoms,
lliures, competents i feliços.
L’espai de menjador busca potenciar aquests aspectes mitjançant el treball
d’hàbits, actituds i habilitats a través de la corresponsabilitat amb els alumnes i
les seves famílies per créixer en salut i créixer en valors.
Així doncs, l’espai de menjador es concep com un espai d’aprenentatge on a
través de

l’acte alimentari es posa

de manifest la necessitat de prendre

consciència de:
•

La importància que té l’alimentació en les nostres vides, la necessitat de
menjar de tot i variat, respectant el ritme propi de cada un (pausat però
constant) així com de les conseqüències que té el que mengem sobre la
nostra salut, on s'afavoreixen els bons hàbits i costums respecte a
l'alimentació (créixer en salut).

•

L’impacte que té el que mengem sobre el medi ambient i per tant, la
necessitat d’introduir a l'escola una proposta de model de producció i
consum alimentari més respectuosa amb l’entorn (créixer en valors).

La necessitat d’entendre l’acte alimentari com un element fonamental en

•

el

creixement

i

desenvolupament

personal

on

s’adquireixen

i

desenvolupen habilitats, coneixements i actituds alhora que esdevé un
espai d’interacció i interrelació amb els altres (créixer en valors).
PRINCIPALS FUNCIONS
Proporcionar

•

un menjar de qualitat, tant des del punt de vista

nutricional com quant a criteris higiènics i sensorials.
Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics i alimentaris

•

saludables.
Fomentar un bon comportament i la utilització adequada del material I
dels estris del menjador, així com promoure els aspectes socials i
de convivència dels àpats.
MENÚS
•

S'elaboren menús saludables, cuidant els detalls casolans i amb el màxim rigor
de

qualitat

i

seguretat

alimentària,

supervisats

per

una

de

d’aliments,

nutricionista

professional tenint en compte:
•

aspectes
d’utilització

nutricionals
dels

(nombre

diferents

aliments,

grups

presència

freqüència

d’aliments

frescos,

predomini d’aliments d’origen vegetal, etc.)

•

•

aspectes higiènics (aliments i preparacions innocus)

•

aspectes sensorials (textures, temperatures, sabors, colors...)

inclusió de tècniques culinàries variades i apropiades a l’edat i a les
característiques dels comensals

•

la consonància amb l’estació de l’any, a la vegada que promou l’ús
d’aliments frescos, de temporada, locals i de proximitat, contribuint així a
mantenir la cultura gastronòmica, a dinamitzar l’activitat productiva
agrària local i afavorint la sostenibilitat ambiental i coherents èticament
(cooperatives...)

•

altres

aspectes

(oferta

gastronòmica

gastronòmicament

variada,

quantitats que respecten la sensació de gana dels comensals, reducció
del malbaratament alimentari, inclusió de propostes relacionades amb
l’entorn, les festes i celebracions, etc.).
S'elaboren menús específics, per motius de salut (acompanyats de les
orientacions mèdiques) o de creences.

En funció de la temporada, s'ofereixen 2 tipus diferents de menú (estiu i
hivern) realitzats amb productes variats de temporada (verdura i fruita) i
alternant tipus de carn i peix.
Les famílies reben aquests menús amb tota la descripció detallada.
S'elaboren menús especials per dies senyalats: Nadal, últim dia de curs...
Els dies d'excursió s'elaboren menús amb carmanyola o entrepans amb
embotit o formatge, la mida d'aquests està en funció de l'edat, i de les
habilitats quant a masticació tenen els alumnes i s'acompanyen de fruita

PERSONAL DE MENJADOR
Formen part de l'equip de menjador una mitjana de 13 - 14 monitors/es (dos
d'elles ex-alumnes), 2 cuineres i 1 coordinadora de menjador. Els monitors
estan distribuïts en les diferents etapes d'infantil, primària, secundària i Etapa
16-21, segons les seves necessitats i el número d'alumnat.

Sempre en la franja de menjador hi ha un responsable de l'equip docent per
respondre a qualsevol incidència.
A nivell d'instal·lacions l'escola compta amb 1 menjador (espai polivalent),
cuina, lavabos i zones d'esbarjo. Es poden adequar altres espais com a zones
de menjador depenent de les necessitats dels alumnes.
Es realitzen tres torns de menjador en el que els alumnes d'infantil i primària
dinen junts en el primer torn, secundària en el segon i l'Etapa 16-21 en el
tercer.
ASSESSORAMENT D'ALTRES PROFESSIONALS
Contem amb un equip de logopedes i fisioterapeutes que donen assessorament
a nivell de deglució, ajudes tècniques, posicionament i comunicació; i psicòlegs
que donen assessorament a nivell mèdic i d'administració de medicacions, i a
nivell conductual, segons les necessitats dels nostres alumnes.
ACTIVITATS DE LLEURE
Durant l'espai de menjador també es compta amb estones d'esbarjo i lleure.
Els

monitors

dinamitzen

l’estona

d’esbarjo,

que

és

un

espai

més

d’aprenentatge no formal, de convivència i d'actituds a partir dels valors del
lleure. Durant aquestes estones hi ha un programa d'activitats dirigides i
organitzades, amb la finalitat de mostrar diferents maneres d'utilitzar el seu
temps lliure. Tot i que les activitats sempre són voluntàries, els monitors
s'encarregaran de motivar i fer participar els alumnes. El grup de monitors és
flexible amb les activitats a realitzar, en funció de la demanda i necessitats dels
alumnes.
Els dies de pluja, es queden a les classes on cada espai s’habilita per realitzar
una activitat diferent (jocs de taula, escoltar música, dibuix, ordinador...).
NORMES GENERALS
•

Un alumne es pot quedar esporàdicament a dinar, sempre i quan s'avisi
abans de les 10h. per telèfon, o amb una nota escrita i abonar el dinar.

•

En el cas que hagi d’anar al metge o a altres llocs, cal dir a secretaria si
tornarà. Se li oferirà el servei de menjador dintre d’aquests horaris:
◦ Infantil, Primària i Secundària fins a les 14:15h
◦ Etapa 16-21 fins a les 15:15 h.

•

Cal portar a començament de cada trimestre un paquet de 100 tovallons

de paper.
Per tal de realitzar la higiene bucal cal portar un got, raspall i pasta de

•

dents dins d’una bossa de roba (tipus berenar), tot amb el nom marcat
•
•

Infantil Portar a començament de setmana una bossa amb 5 pitets.
L’alumnat ha de respectar i acceptar les decisions preses per l’equip de
monitors,

ja

sigui

referent

a

aspectes

logístics

o

d’organització

relacionats amb el servei.
•

No és permès que els usuaris de menjador utilitzin el mòbil ni aparells
d’enregistrament durant el servei.

•

Cal guardar ordre i bones formes mentre es dina, parlar normalment,
evitant els crits.

•

Tractar amb el màxim respecte i cura tot el mobiliari del menjador,
així com els estris o objectes personals que hi puguin haver.

Cal que tothom mengi o, almenys tasti de tot (encara que sigui petites

•

quantitats). Únicament en casos d'intolerància, al·lèrgia mèdica, o règims es
substituirà l'aliment per un altre; en aquests casos, és obligatori portar
l’informe i la pauta de l’especialista.
No és permès que els usuaris del menjador hi consumeixin aliments

•

aliens al servei.
•
•

Cal tenir cura de no malmetre els aliments.
Cal esforçar-se en seguir les normes elementals de bona educació, higiene i
ordre, per tal de respectar els altres usuaris.

