El MENJADOR ESCOLAR és un servei que la nostra empresa vol oferir en el centre
escolar als alumnes que es troben en aquest. Per aquest motiu aquest servei ha d’anar
paral·lel al Projecte Educatiu del Centre, no només ha d’oferir el menjar als infants sinó
que també els hi ha de permetre aprendre altres aspectes de l’àmbit de l’educació, com
és, l’Educació per la Salut i els hàbits d’higiene tant important en els nostres dies
Creiem que en aquest sentit aquest projecte ha de permetre una organització del
temps i de l’espai correcte a més d’uns aprenentatges, els quals es basaran en uns
objectius, unes activitats i uns valors que com ja hem dit anteriorment guardaran
relació amb el Projecte de l’escola.
QUÈ ENTENEM PER SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR?
L’organització del nostre servei de menjador escolar té una funció molt important en tot
el que fa referència en l’adquisició d’hàbits i comportaments alimentaris, així
com també en el bon funcionament de tot el que implica aquest servei com ara,
vetllar per la bona adequació de l’espai, no només en neteja sinó també en
decoració, és a dir, organitzar-lo com un espai molt agradable pels nostres
infants, els quals no només van a menjar-hi sinó també a gaudir-ne.
Per nosaltres aquest servei va molt més enllà del fet de menjar, ja que les activitats
prèvies i posteriors als àpats així com el control dels nostres infants són molt
importants
Per tant creiem que és molt important que hi hagi una coordinació entre la família i
l’escola, per tal de garantir una adquisició d’hàbits alimentaris saludables i satisfactoris
pels infants. Per altra banda des d’Esplais Lúdics sa
bem que l’espai del migdia és un temps molt important per tots els infants;
per tant hi ha d’haver un seguit de situacions educatives com adquisició d’hàbits,
aprenentatges intel·lectuals i instrumentals, convivència; un espai on hi hagi una
correspondència entre la família i l’escola i per tant cal utilitzar un mètode de treball
consensuat amb tots els estan amb els infants.
Com a professionals del món del lleure , el nostre projecte i el nostre treball es defineix
amb la programació d’unes activitats amb continguts i objectius de lleure i
d’esbarjo.

NORMES DE FUNCIONAMENT

OBJECTIUS GENERALS.
 Proporcionar als comensals, un àpat de qualitat, tan des del punt de vista
nutricional com tenint en compte els segons criteris higiènics, sensorials i
educatius.
 Desenvolupar hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats i
promocionar també els aspectes socials i de convivència dels àpats.
 Potenciar la varietat i la identitat i els aspectes culturals de l’alimentació

INSCRIPCIÓ I RENOVACIÓ
 OMPLIR FORMULARI DE DADES PERSONALS DE L’ALUMNE, tant en cas de
ús del servei fix, com en cas d’ús esporàdic a través de la web
esplaisludics.com
 SERVEI FIX de MENJADOR (3 dies a la setmana). Es faran domiciliacions
bancàries a mes vençut. És IMPRESCINDIBLE AVISAR entre les 17h del dia
abans i les 8h del dia corrent, en cas de no quedar-se a dinar.

 Oferir als infants unes activitats interlectives amb uns objectius i continguts
específics

 SERVEI ESPORÀDIC de MENJADOR

 Responsabilitzar-nos del control dels usuaris .

 Es poden adquirir fent transferències per imports corresponents a 5 tíquets o
es giraran rebuts amb els imports consumits, a mes vençut.

 Oferir un espai amb un clima de relaxació i de bon ambient

Tant el servei d’acollida matinal i del menjador es regirà pel calendari escolar
marcat pel Departament d’Ensenyament, respectant els períodes de vacances
de Nadal, Setmana Santa i estiu així com també els dies de lliure elecció.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El nostre projecte té aquests grans eixos (referència Fundesplai) sobre com
distribuïm la funció del temps del migdia:

Educativa

Reparadora

HORARIS I DIES DE SERVEIS

Alimentària

Social

*Els infants podran entrar 5 minuts abans i no es deixarà entrar a ningú a partir de l
les 8:45h.

ASPECTES IMPORTANTS i GENERALS PEL BON FUNCIONAMENT

MESURES COVID

DELS DIFERENTS SERVEIS :

Donada la situació actual de pandèmia i seguint les instruccions del
Departament:



És imprescindible notificar per part del pare o mare o tutor/a legal si
un infant ha de marxar abans d’hora de qualsevol dels serveis inscrits
ja sigui acollida matinal i/o menjador. Si no hi ha la notificació escrita no
es deixarà sortir al nen/a.

ACOLLIDA MATINAL:


A l’entrar a l’escola es farà la presa de temperatura i la higiene de mans
amb gel hidroalcohòlic.



Les famílies no podran entrar al recinte educatiu i no podran marxar
fins que no s’hagi verificat que l’infant no té febre.



Tots els usuaris del servei d’acollida matinal faran les activitats
programades utilitzant la mascareta i en l’espai delimitat.

Els/les monitors/es no podran donar cap tipus de medicament sense
la prescripció mèdica que indiqui la dosi a subministrar i l’autorització
pertinent a la coordinadora (autoritzada a través del formulari google que
trobareu en donar-vos d’alta en el servei)



Segons el volum d’infants s’utilitzarà un o dos espais.



En cas d’accident o malaltia es contactarà amb la família perquè
reculli a l’infant.





Els USUARIS DE MENJADOR cal que portin :

Ús de mascareta en els trajectes, en l’utilització d’espais comuns
(menys l’hora de l’àpat) i en la realització d’aquelles activitats que no es
puguin garantir la distància de seguretat.



Tant a dins del menjador com en els patis, les taules i els espais a
utilitzar (patis) seran ben delimitats i separats per tal de garantir
l’estabilitat del grup bombolla.



Si cal fer dos torns en els menjador entre torn i torn es deixarà 10
minuts de ventilació.



Tot el material utilitzat per la realització de les diferents activitats
programades seran desinfectat abans i després del seu ús.



L’accés als lavabos es realitzarà seran els protocols i amb la desinfecció
prèvia





Pel bon funcionament de cadascun dels serveis organitzats és molt
important que es segueixin i es respectin les normes establertes així
com també les directrius dels dirigents/monitors/es. L’ incompliment
d’aquestes seran tipificades dins del nostre pla de Convivència així com
també notificades a la direcció i a la família. Si la falta és molt greu pot
arribar a tenir mesures disciplinàries.

 Una muda de recanvi completa (P3i P4).
 Per tots els infants una mascareta de recanvi dins d’una bossa de
roba.

MENJADOR ESCOLAR
Es seguirà els protocols marcats pel Departament:

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

EXEMPLES DE PROGRAMACIONS
Tots els nostres serveis es regeixen dins d’un projecte educatiu.

Per Esplais Lúdics SL la comunicació és important perquè entre tots fem escola i
ens ajudem a millorar en el dia a dia, així com també a cobrir les necessitats
dels nostres infants. Per tal de poder tenir una comunicació permanent teniu
tres vies:


CORREU ELECTRÒNIC: Per qualsevol incidència important, suggeriment
o proposta general podeu contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic: esplaisludicsmenjador.brianxa@gmail.com que nosaltres us
respondrem en la major brevetat possible.



Si voleu contactar amb l’empresa gestora el correu serà
esplaisludics@hotmail.es



TELÈFON: Per qualsevol aspecte específic i concret del menjador podeu
trucar o enviar un whass al telèfon 672 263 758

INFORMES

Dins del nostre projecte tenim l’agenda diària pels més petits però degut a la
situació de pandèmia no la podem utilitzar. Per aquest motiu les comunicacions
les realitzarem a través del telèfon o correu electrònic.

Si alguna família necessita un informe de seguiment podreu fer la petició via
whassapp.
Si hi ha alguna incidència puntual us farem arribar un comunicat.

ACOLLIDA MATINAL

DILLUNS
RACONS 1

DIMARTS
JOCS TAULA

DIMECRES
CONTES

DIJOUS
RACONS 2

DIVENDRES
JOCS EXTERIORS

MENJADOR ESCOLAR
Dins del nostre projecte de menjador hi ha 3 projectes específics, un per cada
franja d’edat i un d’anual. Aquests es duran a terme si la situació de pandèmia ens
ho permet (explicats a la reunió passada).


PETITS – La Piràmide dels 7 sentits



MITJANS – Para la taula i para-la bé.



GRANS – Servim-nos com a casa.



ANUAL : Juguem i coneixem el Món.

