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1. Fitxa tècnica

Dades generals
AMPA Escola Purificació Salas Xandri
Ronda Arraona, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel: 937210800
menjador@ampapurisalas.cat
Curs: 2019-2020
L'AMPA de l’ Escola Purificació Salas Xandri porta a terme la gestió del Menjador
Escolar d'acord amb l'apartat "e" del punt 10.1 de l'article 10 del decret del
Departament d'Ensenyament: 160/1996 del 14 de maig.
1.1 Número d’infants
Durant el curs està previst que hi hagi 180 nens/es fixes i uns 5 a 15 esporàdics
diaris.
Distribució per cursos:

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

IES
SX/SQ

18

20

18

22

17

18

17

30

37

110

1.2 Equip de monitores i monitors
El personal necessari per a la correcta prestació del servei, inclòs el d'atenció a
l'alumnat, en funció de la previsió d'usuaris és de:
Monitoratge: 12 monitors de menjador d’EI i Primària i 5 a l’ESO, 1 coordinadora.
Servei de cuina: 1 cuiner, 1 ajudant de cuina i 2 fregadores.
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1.3 Horari del temps del migdia
L’horari del servei de menjador és de 12:30 a 15:15h de dilluns a divendres per a Ed
Infantil i Primària, i de 14:30h ISQ i15h ISX a 15:45h per a l’IES.
Al menjador hi ha establerts 2 torns, i un grup d’infantil P3 que menja al 1er torn en
un espai adaptat apart.
Hi ha un tercer torn per a l’IES.
1.4 Dies de servei previstos
Enguany hi ha previstos un total de 176 dies de servei, des del 12 de setembre del
2019 al 19 de juny del 2020.

1.5 Torns de menjador
La previsió per aquest proper curs, segons el nombre d’usuaris és de 3 de torns.
El nombre total d'usuaris fa necessari dividir el servei en tres torns:
•
•
•

1r torn de dinar de 12’50h a 13’30h, P4, P5, 1r,2n , 3r i P3 a un menjador a
part.
2n torn de dinar de 13’50h a 14’30h, 4rt, 5è i 6è.
3r torn de dinar de 15h a 15’30h ESO.

L’objectiu bàsic de repartir en tres torns diferenciat per edats els comensals, és per
poder treballar millor l’educació i els hàbits.
Facilitar l’adaptació de l’alumnat de P3 , treballar amb material adaptat a l’edat, i
preparar-los per a compartir l’any vinent el menjador amb nens més grans.
A més tots els torns necessiten taules lliures per als nens que mengen més a poc a
poc i han d’estar més estona al menjador.
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QUADRE TORNS ACTIVITATS EI
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TALLER

BALL

FUTBOL A LA
PISTA
TARONJA

QUADRE TORNS ACTIVITATS CI I CM
DILLUNS

DIMARTS

MENÚ
CULTURAL
14H-14’45H
MANUALITATS
14H-14’45H
IOGA
14H-14’45H

BIBLIOTECA
14H-14’45H

LLIGUETA
14H-14’45H

JOCS DIRIGITS
14H-14’45H
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QUADRE TORNS ACTIVITATS CS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MENÚ
CULTURAL
12’50H-13’35H
MANUALITATS
12’50H-13’35H
PULSERES
12’50H-13’35H

BIBLIOTECA
12’50H-13’35H

LLIGUETA
12’50H-13’35H

JOCS DIRIGITS
12’50H-13’35H

1.6 Planificació de menús
Estudi qualitatiu i quantitatiu dels menús i planificació dels mateixos:
Els menús es confeccionen de manera mensual seguint una pauta de sis setmanes
marcada pel Departament de Sanitat de la Generalitat, fent una revisió dels menús
anualment . Cada mes s'informa a les famílies dels menús corresponents, amb la
finalitat d'evitar repeticions en els sopars dels infants.
A més els menús els revisa i aporta idees de sopar una nutricionista col·legiada.
Es respecten menús especials per a intolerants, al·lèrgies, religions i altres opcions.

1.7 Tarifes i preus
El preu del menú per al curs 2019/2020 és de 6,20€ de menjador. El preu per els
alumnes esporàdics serà de 6,50€ per als alumnes.
No es descomptarà els dies que els alumnes no assisteixen al servei.
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2. Plantejaments pedagògics
2.1 Objectius educatius generals
Els temps del migdia té aspectes educatius a tenir i en compte i criteris alimentaries
concrets amb unes finalitats bàsiques, que alhora són els objectius generals
d’aquest espai de temps:
Els objectius generals són
•
•
•
•
•

Adquirir bons hàbits de comportament a taula per afavorir la convivència
entre els companys, monitors i personal de cuina.
Aprendre que cal menjar de tot sense que ningú se senti forçat, fent-los-hi
comprendre.
Automatitzar els hàbits de neteja i higiene del propi cos per tal de fer més
agradable l'acte de menjar.
Aprendre a utilitzar els coberts correctament per aconseguir una
progressiva autonomia de l'alumne.
Aprendre a acceptar les responsabilitats que se'ls hi dona ( Cap de taula,
servidor)

7

2.2 Objectius específics per grups d’edat
Hàbits de comportament

Hàbits d’higiene

Hàbits a taula

P3

-Fer fila
-No cridar
-Seure
-No aixecar-se mentre dinen

-Rentar-se les mans
arremangats
-Autonomia per anar al
lavabo sols
-Portar el pitet
-Portar el llençol

-Menjar sols, poca ajuda
-Fer servir els coberts, forquilla
i cullera
-No tocar el menjar amb les
mans
-Introduir el tovalló
-Provar tots els aliments

EI

- Fer fila en silenci sense córrer
-Aixecar la ma per demanar les
coses
-Seure bé
-Esperar tranquils a que tots
acabin

-Rentar-se les mans
arremangats
-Autonomia per anar al
lavabo sols
-Portar la bata cordada

-Menjar sols
-Fer servir els coberts, forquilla
i cullera, introduir ganivet
aliments tous
-No tocar el menjar amb les
mans
-Fer servir el tovalló
-Provar tots els aliments

- Fer fila en silenci sense córrer
-Aixecar la ma per demanar les
coses
-Seure bé
-Esperar tranquils a que tots
acabin
-Parlar amb el company del
costat amb un to adient

-Anar al lavabo, i rentar-se
les mans abans d’entrar al
menjador i de fer la fila per
anar a classe
-Procurar no embrutar-se
gaire
-Cuidar el seu espai de
taula

-Menjar sols i de tot esforçantse en allò que no agrada
-Fer servir el tovalló
-Fer servir els cobert
correctament
-Introduir ganivet de serra per
la fruita, només la tallen
-A segon comencen a pelar la
fruita al segon trimestre

- Fer fila en silenci sense córrer
-Aixecar la ma per demanar les
coses amb educació
-Seure bé
-Esperar tranquils a que tots
acabin
-Parlar amb el company del
costat amb un to adient
-Respectar a l’adult en tot
moment
-Respectar als companys

-Anar al lavabo, i rentar-se
les mans abans d’entrar al
menjador i de servir
-Procurar no embrutar-se,
cuidar el seu aspecte
-Cuidar el seu espai de
taula

-Menjar de tot esforçant-se en
allò que no agrada
-Fer servir els cobert
correctament
-Ganivet de serra per tallar-ho
tot
-Pelar i tallar tota la fruita
-Fer servir el tovalló

- Fer fila en silenci sense córrer
-Aixecar la ma per demanar les
coses amb educació
-Seure bé
-Esperar tranquils a que tots
acabin
-Parlar amb el company del
costat amb un to adient
-Respectar a l’adult en tot
moment
-Respectar als companys

-Anar al lavabo, i rentar-se
les mans abans d’entrar al
menjador i de servir
-Procurar no embrutar-se,
cuidar el seu aspecte
-Cuidar el seu espai de
taula

-Menjar de tot esforçant-se en
allò que no agrada
-Fer servir els cobert
correctament
-Ganivet de serra per tallar-ho
tot
-Pelar i tallar tota la fruita
-Fer servir el tovalló

P4
P5

CI
1r
2n

CM
3r
4rt

CS
5è
6è
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Han d’aprendre a ser educats a taula i a menjar correctament i amb respecte tant pel
menjar, com pels altres comensals.
Menjar amb els companys és un acte social, de comunicació, d’aprenentatge i de
degustació.
Hem d’aconseguir que els nens mengin de tot i ho facin des de el respecte i des de
la tranquil·litat que els hi sigui possible, tot i que sigui una tasca difícil en un
menjador escolar.

3. Organització

3.1 Organització dels infants
Programació d'activitats de lleure i previsió d'espais adequats:
Per al temps de lleure els monitors preparen activitats dirigides ( tallers, jocs,
esports...) i els nens hi participen voluntàriament.
Els objectius són:
•
•
•
•

Afavorir la llibertat, creativitat i sociabilitat dels alumnes.
Crear un ambient lúdic mitjançant activitats estructurades i adequades a
l'edat dels nens.
Ensenyar-los a escollir entre diverses propostes quina és l'activitat que
més els interessa o que més els agrada.
Educar-los en l’àmbit de l’ajut i la solidaritat amb els més petits.

3.2 Activitats que es realitzen
Des del servei de menjador s’ofereixen activitats extraescolars, activitats de lleure, i
biblioteca, a més també és demana la implicació dels alumnes en el servei per tant
també tenen els seues deures com ser cap de taula o ajudants de menjador,
“servidors”.
Per a la realització d’activitats s’utilitzaran l’aulari de l’escola i els patis exteriors
En el cas de pluja s’han habilitat espais a les aules d’acord amb la direcció de
l’escola.
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3.2.1 Ajudants de menjador
Durant el llarg del curs els alumnes de 4rt a 6è realitzen la tasca d’ajudants de
menjador “Servidor”, durant una setmana els nens i nenes més grans ajuden a
servir les taules dels més petits posant aigua, i retirant els plats, els ensenyen a tallar
i els ajuden a menjar. L’objectiu d’aquesta tasca és la d’ educar als nens i nens a la
cooperació i a l’ajut als petits, és considera una tasca educativa i solidaria en la qual
els alumnes més grans prenen consciència de la necessitat dels petits i del valor que
te d’ajudar-los.
Al llarg del curs hi participen tots els nens/es en torns que s’organitzen
setmanalment també hi participen els esporàdics fixes.
Voluntàriament els alumnes més grans entren a ajudar a despertar i posar sabates
als infants de P3.
3.2.2. Activitats voluntàries
Durant l’estona de migdia s’ofereixen activitats extraescolars de música, escacs,
anglès i mecanografia.
També en el temps de migdia el servei de menjador ofereix a banda d’activitats
extraescolars, activitats dirigides on els nens hi participen voluntàriament:
- Tallers i manualitats a la castanyada, al nadal, a carnestoltes , a Sant Jordi...
- “Lliguetes” de diferents esports (futbol, basquet).
- Servei de biblioteca de 2n a 6è.
- Hi ha jocs dirigits cada dia als dos torns.
- Tallers relacionats amb els dinars culturals.

Els tallers, jocs i biblioteca es portaran a terme quan estiguin tots els monitors/es al
pati, per tant l’horari pot variar.

4.Equip de monitores i monitors
Un equip de 12 monitors i una coordinadora vetllarà pel compliment dels objectius
del servei, motivant i educant als infants.
A més dels torns de menjador, la vigilància del pati i els servei de biblioteca, els
monitor i monitores vetllen pel bon funcionament del servei per l’atenció als infants.
Hi ha torns per omplir les ampolles de sabó i el paper per rentar les mans cada dia
abans de dinar cada torn, hi ha torn per fer aquesta tasca.
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Netejar les taules , parar i desparar taula, ja que fem servir plats i no safates, omplir
les gerres d’aigua i escombrar el menjador per a que cada torn es trobi el menjador
net. Parar el menjador de P3 que és una aula normal, i muntar els llitets per a que
puguin fer la migdiada.
Preparar els tallers i els material.

4.1 Torn de treball
TORNS MENJADOR

PRIMER TORN P4,P5, 1r, 2n , 3r i 4rt

1r TORN
De 12’50h a 13’30h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

SORTIR PATI
A les 13’30h
SORTIR PATI EI
A les 13’30h
PARAR TAULES
ENDARRERITS
Fins les 14h

SEGON TORN 5è i 6è
2r TORN
De 13’50h a 14’30h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PARAR TAULES
IES
ENDARRERITS
Fins les 14’55h
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TERCER TORN IES

CADA SETMANA S’ALTERNA EL TORN
2r TORN
DILLUNS
DIMARTS
De 15h a 15’30h

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

SORTIR PATI
A les 15’25h
ENDARRERITS I
RECOLLIR

També hi ha torns especials per als dies de pluja que afecta al primer torn.

4.2 Torn vigilància
Els monitors tenen torns de vigilància i han vigilar sempre la pista taronja,
darrera els barracons i la pista de basquet i sobretot els lavabos.
A aquestes parts sempre hi ha d’haver algun monitor vigilant o voltant per poder
supervisar tots els espais del pati i dels lavabos.

5.Infraestructura
5.1 Espais necessaris
Espais i instal·lacions del centre necessaris per al servei, inclosos els mitjans
instrumentals del centre docent que es posin a disposició del servei.
•
•

Cuina menjador, i aula polivalent d’educació infantil con un segon
menjador per als més petits i espai per fer la migdiada.
Aules per fer tallers de decoració i com a aula de vídeo els dies de pluja.
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•
•

L’aula de 1r per a fer la biblioteca.
Serveis i patis exteriors.

5.2 Capacitat màxima de les instal·lacions
Referida al nombre de comensals per torn.
•
•

Al menjador gran per 1er torn, P4, P5,1r,2n , 3r 100 al 2on torn 4rt, 5è i 6è
64 i al 3r torn 100 alumnes de l’IES
Al menjador petit per a P3, 20 comensals al 1er torn.

6.Relacions
En el mes de setembre es realitza una reunió de coordinació per revisar les
inscripcions i les necessitats segons el número de comensals. Es reuneix també
l’equip de monitors per recordar els objectius i planificar el curs
Cada mes es realitza una reunió conjunta de tots els monitors, per avaluar el servei i
detectar possibles incidències
Cada trimestre reunió per cicles. (P3, P4 i P5, CI, CM, CS)

Previsió d'informació a les famílies.

•

Al finalitzar el segon trimestre de cada curs escolar, s'informarà a totes les
famílies del Centre mitjançant una circular de l'oferta de places, per al curs
següent. Juntament amb la circular s'acompanyarà un full de sol·licitud de
plaça de menjador entre el Consell Escolar i la junta de l' AMPA.

•

Per altra banda es lliura a la família de cada comensal un informe
trimestral sobre els hàbits i les activitats de lleure en les que ha participat.

•

Les famílies poden consultar tota la informació relativa al servei de
menjador al nostre web www.ampapurisalas.cat
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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
Normes bàsiques i disciplina
En

relació a la conducta dels alumnes, si no fos l’establerta per l’AMPA serà

reglamentada per les normes de l’institut (NOF).
El servei de menjador pretén que els alumnes mengin i adquireixin hàbits de
comportament a taula i de respecte als companys/es i als monitors/es.
1. No es permet menjar llaminadures.
2. No es permet fumar.
3. L’us de dispositius mòbils es limita als/les alumnes dels instituts i fora de
l’espai de menjador. No es permet l’ús del mòbil mentre es dina.
4. No es permet l’ús de l’ordinador durant l’estona de menjador.
5. Els/les alumnes han de respectar i ser

educats en tot moment amb les

persones encarregades del seu servei (monitors, coordinadora i personal de
cuina) i han de seguir les seves indicacions.
6. Els/les alumnes han de respectar i no malmetre el mobiliari i han de tenir cura
de tot el recinte del menjador. En cas de desperfectes, se’n faran càrrec la
família i/o el responsable legal.
7. Els/les alumnes han de respectar, no cridar, no insultar, no donar cops ni
realitzar accions que puguin molestar els/les companys/es amb els/les quals
comparteixen el servei.
8. Els/les alumnes han de menjar tot el que es posen al plat.
9. Els/les alumnes tenen l’obligació de ser cap de taula un cop cada 1 al mes o
quan els hi toqui, aquesta tasca consisteix en omplir les gerres d’aigua,
netejar les seva taula i pujar les cadires.
10. Ajudants de menjador, cada setmana entraran al primer torn els alumnes de
4rt, 5è i 6è, per ajudar als comensals de P4, P5, 1r i 2n.
11. Els/les alumnes han de saludar al monitor/a quan arriben.
12. Durant l’estona de lleure desprès de dinar els/les alumnes disposaran del pati
de les pistes i dels lavabos de la planta baixa.
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13. Durant l’estona de lleure se’ls hi donaran pilotes, joguines i guixos que han
de recollir quan s’acabi l’activitat.
14. Les motxilles de l’IES es guarden a una aula tancada amb clau fins l’hora de
marxar.
15. Les motxilles del servei de biblioteca s’ha de baixar a les 12’30h i deixar-les al
banc de l’entrada al menjador.
16. No es poden tocar les motxilles dels companys.
17. Cap alumne pot marxar sense avisar el monitor/a.
L’incompliment d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu d’una falta greu amb la
posterior retirada del servei de menjador i, en cas d’incórrer en més d’una falta greu,
es pot arribar a la retirada definitiva del dret de l’ús del menjador.
L’AMPA no es fa responsable dels objectes de valor que portin els alumnes.
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