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Benvolgudes famílies, 
 
Ja ha començat el nou curs i volem posar a les vostres mans aquest 

document en el qual trobareu tota la informació del funcionament 
del servei de menjador escolar. 
 
Esplais Lúdics, SL és una empresa especialitzada en educació per a 
centres escolars; que, treballant conjuntament amb Masia Bartrés, 
ofereix cuina in situ garantint una alimentació variada, equilibrada i 
sana, afavorint l’adquisició de conductes i hàbits alimentaris 
saludables. A la vegada, amb les activitats que organitzem, volem 
educar en el lleure, infonent valors com el respecte, la tolerància 
que ens ajudaran a créixer amb ells. 
 
Aprofitem per saludar-vos i donar la benvinguda a aquelles famílies 
que enguany s’integren al servei de menjador de l’escola. 
 

Esperem que aquest quadern us sigui una eina útil al llarg de l’any. 
 
Us desitgem un bon curs i ens posem a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta, dubte o suggeriment. 
 
Esplais Lúdics, SL 
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1. NUTRICIÓ i CUINA 

 

a. Els menús 

A l’escola trobareu els següents tipus de menús: 

-Menú genèric     -Menú per a celíacs 

-Menú sense porc   -Menú sense ou ni lactosa 

-Menú vegetarià 

 

b. Intoleràncies, al·lèrgies i medicacions 

En el formulari d’alta del servei (que trobareu al web 

esplaisludics.com) hi trobareu especificat l’apartat on ens 

comuniqueu les intoleràncies alimentàries dels vostres fills i un 

apartat on ens autoritzeu a administrar medicaments en cas que 

sigui estrictament necessari. 

En el cas de les intoleràncies, caldrà validar la informació que ens 

comuniqueu en el formulari enviant la documentació i els 

certificats mèdics que ho confirmin al correu-e del menjador. 

En el cas de l’administració de medicaments, caldrà acompanyar 

el medicament amb la recepta mèdica corresponent on 

especifiqui la dosis i la freqüència de l’administració. 

En cas de dietes especials (en cas de malaltia temporal, 

tendències alimentàries, canvis de la dieta per estudis mèdics...) 

cal comunicar-ho directament a través de correu-e a la 

coordinadora. 
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2. DONAR-SE D’ALTA AL SERVEI 

 

Per a ser usuari del servei de menjador cal donar-se d’alta a 
través del formulari google que trobareu a l’apartat “el 
meu espai” del web esplaisludics.com tant en cas de ús del 

servei fix, com en cas d’ús esporàdic. 
 

SERVEI FIX de MENJADOR  

Per el servei fix, es faran domiciliacions bancàries a mes vençut, 

pels dies consumits. Però és IMPRESCINDIBLE AVISAR ABANS de 
les 17h del dia abans i les 8h del dia corrent (a través del correu 
esplaisludicsmenjador.brianxa@gmail.com), en cas de no quedar-se 
a dinar. Sinó, el tiquet es cobrarà igualment. 

Us demanem que en el formulari ens faciliteu el número de compte 
en el qual voleu que us fem els càrrecs mensuals.  

 

SERVEI ESPORÀDIC de MENJADOR  

Es poden adquirir : 

a) Es poden fer transferències bancàries per imports 

corresponents a 5 tiquets (mínim), i caldrà realitzar-les 
anticipadament al dia que es volen quedar i enviar el 
justificant de compra al correu de menjador. Caldrà avisar via 
telèfon/whatsapp a la coordinadora entre les 17h del dia 
abans i de les 8:00h del dia corrent de quin dia farà ús dels 
tiquets adquirits. 
 

b) Es poden girar rebuts amb els imports consumits, a mes 
vençut. 

 

 

 

 

mailto:esplaisludicsmenjador.brianxa@gmail.com
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3. ASPECTES PEDAGÒGICS 

3.1 Equip del monitors 

Es prioritza tenir un equip titular en el món del lleure o amb 

experiència en el cap educatiu. Considerem important que el mateix 

monitor lideri durant tot el curs un grup, per tal de conèixer 

cadascun dels infants i les seves actituds, intoleràncies...  

Tanmateix, l’equip de dirigents tenen la responsabilitat màxima de 

materialitzar el projecte, actuant sempre amb respecte, sentit comú 

i en funció dels objectius educatius.  

L’equip de monitors d’aquest curs està format i distribuït de la 

següent manera: 

INFANTIL Sara/Arola   

PRIMÀRIA Isabel/Anna  

 

A mesura que vagi augmentant el nombre d’usuaris del servei també s’augmentarà 

el nombre de monitors/Es per tal de poder garantir un servei de qualitat i atenent a 

les necessitats del tots els infants. 
 

3.2 Intervenció pedagògica 

Els infants dediquen una tercera part del temps que romanen a 

l’escola a l’estona del migdia, repartint-ne aquest temps entre l’àpat 

i el temps de lleure. Aquest gran volum d’hores que dediquen ens 

obliga a treballar des del rigor i la seriositat un projecte elaborat que 

faciliti el seu seguiment. 

Entenem que tota activitat duta a terme dins l’escola ha d’incloure 

una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment 

educatiu. Per tant, creiem important que el Projecte del temps de 

migdia inclogui una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i una 

altra part pròpia de l’activitat educativa de lleure. 
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Els monitors/es no es plantegen una tasca únicament de vigilància, 
sinó també educativa. L’estona de menjador possibilita treballar els 
aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del 
temps lliure a través de l’organització del joc i d’aspectes creatius 

que desenvolupin l’autonomia personal. 
 
A part de garantir una l’alimentació adequada, el servei de menjador 
escolar té com a objectiu principal potenciar que els nens i nenes 
que en fan ús adquireixin uns bons hàbits tant higiènics com de 
convivència, d’alimentació i de lleure. Partint d’aquest punt, dividim 
la intervenció del servei en dos vessants: 
 

- El servei d’educació en el temps de lleure 
- El servei d’alimentació 

 
Per tal que aquest espai educatiu sigui un moment d’enriquiment 
personal, de relació i de convivència, cal marcar unes normes i uns 
objectius a complir per tot l’equip de monitors/es. L’assoliment 

d’aquests objectius també garantirà que l’espai del menjador 
mantingui una línia educativa complementària amb l’escola. 
 
Per poder aconseguir els objectius programats, us suggerim que 
comenteu amb els vostres fills la normativa i les activitats que us 
exposem en aquest quadern. 
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Dins d’aquest peculiar espai abordem aquestes àrees d’intervenció: 
 
L’ÀREA DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA: Alimentació. 
Objectius: 

· Donar a conèixer als infants quins són els hàbits alimentaris que 
volem treballar. 
· Ajudar els infants a entendre per què aquests hàbits que els 
mostrem són els correctes. 
· Organitzar activitats que facilitin la interiorització d’aquests hàbits. 
· Donar a conèixer als infants la classificació d’aliments segons 
diferents criteris. 
· Menjar una mica de tot, per tastar-ho. 
 
L’ÀREA DE SOCIALITZACIÓ: L’adquisició d’hàbits, valors i normes. 
Objectius: 
· Establir pautes per relacionar-se de forma correcta dins el 
menjador. 
· Potenciar el respecte en els espais de joc i lleure. 

· Valorar la col·laboració entre els alumnes. 
· Transmetre el respecte per l’entorn. 
· Justificar per què cal respectar l’entorn i els altres. 
· Programar activitats per treballar els hàbits socials. 
 
L’ÀREA DE LLEURE I OCI: Jocs i activitats 

Objectius: 
· Programar activitats que ajudin els infants a enriquir el seu temps 
lliure. 
· Potenciar la creativitat dels infants. 
· Fomentar el respecte envers el material i l’entorn. 
· Disposar d’una estona per a fer les tasques encomanades des de 
l’escola. 
 

3.3 Organització del temps del migdia 

Els espais del migdia es divideixen en els temps següents: 
 
Temps d’higiene: 
En aquest temps es treballen tots els hàbits relacionats amb la 
higiene personal d’abans i de després de dinar. 
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És important que els nens i nenes aprenguin a rentar-se les mans 
abans i després de dinar i també que prenguin consciència de deixar 
nets els espais que s’utilitzen. 
 

Temps de dinar: 
Aquest temps comprèn l’estona que estem a l’espai del menjador 
dinant i es treballen tots els hàbits específics del moment de l’àpat. 
 
Temps d’activitats: 
Aquest espai de temps comprèn totes aquelles activitats que l’equip 
de monitors/es ha programat per dur a terme diàriament a les 
estones d’abans o després de l’àpat. 
 
Temps de joc lliure: 
En aquest temps els infants decideixen acompanyats pels monitors 
els seus jocs lliurement. 
Creiem important que tots els nens i nenes gaudeixin d’una estona 
de joc cada dia. 

 
Temps de descans: 
És aquell temps que destina a fer activitats tranquil·les o de 
relaxació abans d’entrar al menjador per tal de poder fer un àpat 
relaxat i a les 14:45h per tal d’arribar a l’aula i poder assolir 
l’objectiu de preparar la tarda d’una manera serena. 
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- rentar-se les mans i la cara 

- posar-se la bata pel menjador 
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 TEMPS DE DINAR 

En el cas que el volum de nens sigui molt alt, o el menjador poc espaiós, es 

faran dos torns en el mateix servei 
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TEMPS d’ACTIVITAT/DESCANS P3 

Cada grup d’infants, distribuïts per edats, i amb les seves monitores de 

referència 
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TEMPS DE DESCANS 

Ens preparem per a tornar a les aules de manera relaxada i calmada 
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Tipus d’activitats distribuïdes setmanalment per franges d’edat: 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

INFANTIL 
Música 
Contes 

Joc tradicionals  
Racons: 
Joc simbòlic  
Jocs de raonament 

Activitat de traç Joc lliure 

MITJANS 
- 

GRANS 

Esports dirigits Jocs exteriors  Jocs de taula Esports dirigits Joc lliure  

Aula d’estudi 
Què llegeixes? 

compartim aventures 
Jocs de raonament:  

Sudokus, encreuats 
Què llegeixes? 

compartim aventures 
Joc lliure 

 
Els alumnes de mitjans i grans tindran la possibilitat de combinar dues de les activitats programades per cada 
dia; així mateix, serà permès de portar un llibre de casa per a l’activitat de lectura, sempre hi quant 
l’organització del grup i el temps ens ho permeti  
 
La realització d’aquestes activitats està subjecte a canvis per activitats d’escola, festivitats, inclemències 
meteorològiques... 
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3.4 Aprenem dinant 

Els anys d’experiència en el món de l’educació, tot reflexionant 
especialment sobre l’educació en el temps de migdia, ens porten a 
la recerca de la implicació a través de la participació dels infants. En 

el projecte que us presentem pretén avançar cap a un menjador on 
el nen és copartícep amb els monitors, del seu temps de joc i 
activitats. Ara fem un pas més en l’autogestió de l’àpat. 
 
Així doncs el nostre repte és crear un espai/temps de migdia que es 
complementi amb l’acció familiar, fent del menjador un lloc 

enriquidor per al desenvolupament personal i maduratiu del nen. 
 
Realitzarem la nostra intervenció educativa utilitzant com a eina de 
treball el projecte següent: 
 
PETITS: La piràmide dels 7 sentits- La piràmide dels sons. 
 
Hem preparat un món ple de sons, on vosaltres i els vostres fills 
seran els protagonistes d’aquesta aventura. 
 
Durant l’any descobrirem alguns dels sons que produeixen els 
aliments en contacte amb altres materials, en esprémer-los o tallar-
los, el so que fan mentre bullen a foc lent a les cassoles... i 
descobrirem com sonen els seus noms. L’espai de menjador és un 
lloc on tenim el privilegi de poder fer un treball important d’iniciació, 
d’assoliment i de posterior reforçament dels hàbits. Per aquesta raó 
dins d’aquesta proposta (la piràmide dels sons) oferim als 
monitors/es eines que els facin més fàcil transmetre aquests hàbits 
als nens i nenes que dinen al menjador. 
 
MITJANS: Para la taula, para-la bé! 
 
Durant l’any anirem adquirint l’hàbit de parar la taula. Quines són 
les eines que fem servir? Per a quin aliment és cada una? Com les 
podem col·locar a les taules. I mica a mica, cada setmana tindrem 
la taula parada amb més agilitat, tot fomentant l’autonomia i 
autoestima on la pedagogia invisible del monitor acompanyant 

comportarà l’aprenentatge de continguts, procediments i actituds. 
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GRANS: Servim-nos com a casa 
 
Ens volem allunyar del menjador normatiu i rígid, per apropar-nos 
a un menjador amb caliu, acollidor, on el nen se senti útil i aprengui 

que hi ha accions de la vida diària que ha de fer tot sol, perquè això 
li donarà seguretat i maduresa per al futur. 
Proposem que l’infant es serveixi ell mateix l’àpat. Volem que els 
nens es serveixen la quantitat necessària atenent el seu grau de 
sacietat. 
 
Establint una nova manera de relacionar-se amb els companys  
Així, les monitores dedicaran més temps al treball d’hàbits i 
l’acompanyament de l’infant. Sent un referent que orienta i dóna 
suport en un espai relacional que promogui la interacció i la 
comunicació. 
 

 

 

 

 

A més cada any es realitzarà un PROJECTE ANUAL d’ACTIVITAT DE 

LLEURE a l’hora del pati, el qual estarà distribuït dins de la 
programació i/o organització general del mes.  
En aquest curs 2021/2022 serà : JUGUEM I CONEIXEM EL MÓN”  
* segons evolució de la pandèmia 

 

 

 

 

 

 

 

autonomia Relació social BENESTAR 

EMOCIONAL 
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3.5 La convivència dintre del menjador 

Tots tenim dret a ser respectats, per això, al menjador cal: 

· Mantenir un comportament respectuós i de convivència amb els 
companys, i amb l’equip de dirigents. Aquest ha de ser bidireccional. 
 
· No es podrà llençar objectes, barallar-se, insultar-se i proferir 
males paraules, així com qualsevol comportament que atempti les 
normes socials de convivència més elementals. 
 
· L’entrada al menjador es farà en ordre, sense donar empentes ni 
cridar. 
 

· Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es premetran 
els crits ni les converses d’una taula a l’altra. 
 
· Tothom s’asseurà i menjarà de forma correcta; provant una mica 

de tot, sense excepcions. 
 
· Els alumnes no poden sortir del recinte escolar sense justificació 
per part dels pares o tutors. 
 
· Durant l’estona de menjador no es pot estar a les aules o 

passadissos, si no és amb permís de les monitores. 
 
· Els alumnes no poden entrar a la cuina sota cap concepte, per 
raons de seguretat i higiene. 
 
· S’han de respectar en tot moment les indicacions de les monitores. 
 
· Cal observar en tot moment un comportament cívic i respectar les 
bones maneres. 
 
· Si es malmet algun material o espai de forma intencionada o 
transgredint la seva forma d’utilització, el nen/a haurà de realitzar 
alguna feina de compensació de caire comunitari, que serà 
especificada pel monitor/a o pel coordinador/a del servei.  
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En cas de produir-se un conflicte el servei de menjador disposa d’un 
Pla de Convivència propi, basat en la resolució restaurativa del 
conflicte. 
 

I es canalitzarà de la manera i ordre següents: 
 
a) En cas d’incidència, es parlarà amb el nen/a sobre el fet. Si la 

monitora i la coordinadora consideren que la incidència ha estat 
greu, es notificarà al tutor/a i es comunicarà als pares a través 
d’una nota d’incidència que caldrà tornar signada. 
 

b) En cas que persisteixi la conducta, es podrà convocar la família 
per parlar amb ells. 

 
Davant de faltes greus, el centre es reserva el dret d’ús del servei 
de manera temporal o definitiva, aplicant la mateixa normativa de 
les NOFC. 
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4. INFORMES I COMUNICACIONS 
 
Per nosaltres la comunicació és molt important i és un punt a tenir 
en compte dins del nostre projecte però degut a la situació de  

pandèmia actual no es pot utilitzar la l’agenda diària, pels més 
petits. El que si farem seran les comunicacions a través de: 

 Telèfon/Whatsapp 
 Correu electrònic: esplaisludicsmenjador.brianxa@gmail.com 

 
A més a més, al llarg del curs es realitzaran dues reunions 

informatives del servei: 
 

 Una a l’inici del curs (setembre) on l’objectiu principal és fer 
conèixer el funcionament i l’organització del menjador.  

 Una a mitjans de curs per tal de fer-ne una valoració. 
 
Podeu contactar amb el/la monitor/a del grup del vostre fill/a 

comunicant-ho a la coordinadora. El/la monitor/a de referència es 
posarà en contacte amb vosaltres per a concertar entrevista o 
resoldre les qüestions pertinent que puguin anar sorgint. 
 
 
5. MATERIAL NECESSARI 

 
Per a alumnes de P3 i P4-TOT MARCAT AMB EL NOM I COGNOM  
 
 Una muda de recanvi completa (per a P3 i P4) 
 
 
Per tot els infants una mascareta de recanvi dins una bossa de 
roba.  
 
 
6. CONTACTE 
 
Es podrà fer al telèfon 672 263 758  

mailto:esplaisludicsmenjador.brianxa@gmail.com
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En menjo cinc al dia 

per fer-me gran i fort, 
plàtan, préssec, taronja o síndria, 
pera, poma o dos talls de meló. 
 
M’aporten vitamines 
faig salut i em sento bé. 
Amb les mans les mandarines 
per la taronja cal un ganivet. 
 
Les fruites, que bones sou 
i si alguna no m’agrada prou, 
en menjo moltes vegades 
fins que trobo el seu bon sabor.  
 

En menjo cinc al dia 
per tenir bona salut, 
pastanaga a l’amanida 
mongeta, bleda, espinacs, coliflor. 
 
Millor de temporada 

les compro al mercat 
els faig una rentada. 
Són de la terra, origen.cat 
 
Verdures, que bones sou 
i si alguna no m’agrada prou, 
en menjo moltes vegades 
fins que trobo el seu bon sabor. 
 
    Dàmaris Gelabert 

Canta. Vol II 

           
 

www.esplaisludics.com 
 


