SERVEI DE MENJADOR
2020-21

ESCOLA MESTRAL
INFORMACIÓ PRÀCTICA

Benvinguts al menjador 2020-21

Cuina Gestió des del gener de 2020 formem part del grup cooperatiu AUSOLAN, una empresa catalana de més
de cinquanta anys d’experiència, especialitzada en menjadors escolars i educació en el lleure.
Aquest curs 2020-21, el nostre servei de menjador s’adaptarà en tot moment als requisits generats per la
Covid-19, establerts per les autoritats sanitàries.
La nostra garantia de màxima seguretat tant en el tema alimentari, com pels infants i els membres de la
comunitat educativa, es basarà en una neteja i desinfecció dels espais i equips, formació, senyalització de
zones de pas, higiene de mans, distanciament de grups no estables o mascaretes .... amb un pla de
funcionament acordat i aprovat amb l’escola.
Els nostres objectius son:


Garantir les necessitats nutricionals dels infants gràcies a una dieta equilibrada, mentre aprenen
que l’acte de menjar pot ser una satisfacció i un acte social de convivència.



Fomentar l’adquisició d’hàbits i actituds, que fan que els infants adoptin un estil de vida saludable.



Educar en el lleure, transmetent uns valors comuns, de cooperació, de respecte, de justícia, de
consciència ecològica i de pau.



L’atenció a les famílies

Per nosaltres la complicitat amb les famílies és fonamental. Per aquest motiu hem establert l’aplicatiu “on
line” del menjador, on podeu comunicar-vos amb la vostra coordinadora/or les 24 hores del dia. Tots els
avisos seran revisats cada dia abans de les 9:30h del matí. També podeu deixar els avisos a la bústia del
menjador o posar-vos en contacte amb la coordinadora per telèfon i aquest any, a causa de les normes
sanitàries per la Covid-19, presencialment, sol·licitant cita prèvia.
Margarita Garcia : 659 95 94 63
@De dilluns a divendres de 9:00 a 9:30 amb cita prèvia
Per tots els alumnes es farà un informe trimestral on-line a l’aplicatiu. Tenint en compte que qualsevol
incidència que hi hagi a l’hora del menjador, es comunicarà el mateix dia a les famílies.

Els nostres menús
El nostre menú escolar està basat en:
 Una cuina casolana i de qualitat amb proveïdors propers, considerant la temporalitat dels aliments.
 Seguim les noves pautes que marca la Guia de La Generalitat: reduint la presència de carns vermelles i
processades, augmentem la presència de llegums i incloem l’opció de proteic vegetal com a segon plat.
 Per a tots els alumnes amb necessitats especials realitzem dietes personalitzades a partir dels informes
mèdics que ens faciliten els pares. Tenim uns protocols d’actuació molt estrictes per garantir la seguretat
dels comensals. No preparem dietes personalitzades sense informe mèdic. La fitxa de dieta especial la
tindreu a la Web de l’escola o és podrà demanar per correu, caldrà retornar-la signada i/o PO amb el
nom i cognom, DNI de qui l’emplena.
 Cada mes rebreu per WhatsApp el menú com el curs passat, també el tindreu disponible a la Web de
l’escola. A més a més, us proposem combinacions per equilibrar el dinar i el sopar.

Material bàsic
Tot marcat amb el nom.
Enviarem la llista de material per curs, un cop determinat el material permès pel PROCICAT i
consensuat amb la direcció de l’escola.

El nostre projecte Educatiu
El projecte educatiu d’aquest any, està basat en la nova normalitat del menjador, traslladada als infants
d’una forma lúdica d’aprenentatge d’hàbits, adaptada a tota la normativa dels Departaments de Salut i
d’Educació.
El centre d’interès d’aquest any serà La Descoberta del món màgic dels aliments, educant en la creació
d’un futur sostenible. Entre tots els companys adquiriríem hàbits, com el de rentar-se les mans, circular per
diferents llocs... que amb una metodologia activa i participativa, ens ajudaran a seguir les normatives, en
aquest món fantàstic inesperat.
Cada trimestre descobrirem un lloc d’aquest món desconegut:
1r MUNTANYES MÀGIQUES

2n COVA ENCANTADA

3r RIU MISTERIÓS.

Aquest centre d’interès comença així: Un dia els infants estaven al menjador i vam trobar al pati una
baldufa, juntament amb la monitora la vam fer girar i ens vam traslladar a un món diferent en el mig d’unes
Muntanyes màgiques.
Cada mes, tenim un ventall d’activitats programades de tots aquests àmbits:
-

Educació en hàbits i actituds: Mitjançant, cançons, dinàmiques i jocs, els infants assoliran
comportaments saludables per evitar contagis de malalties.

-

Educació alimentaria. Un aliment serà el protagonista mensual. En relació amb el centre d’interès
treballarem aliments que podem trobar a les muntanyes, que creixen sota terra i aliments de regadiu

-

Educació en valors. A través de dinàmiques, jocs i contes, treballarem un valor mensual que ens
ajudaran a vetllar, entendre i estimar la nova normalitat.

-

Educació en el lleure:
- Explorant la imaginació: Fades, gnoms, gegants, unicorns, ens acompanyaran en el nostre món
màgic.
L’explicació d’històries i aventures ens captivaran en el seu imaginari.
- Potenciant l’exercici físic segur, els Jocs de pistes, Olimpíades 2021, teatres, balls...
- Celebrant les Festes Populars en petits grups familiars.

Tot un plegat d’activitats programades amb un fil comú, però adaptades a l’edat de cada infant. Ells seran
els protagonistes actius del seu propi desenvolupament maduratiu, envoltats d’un ambient segur i saludable.

La normativa del menjador
 La inscripció al menjador: Per poder estar inscrit al servei cal emplenar, on -line per l’aplicatiu, la fitxa
d’inscripció al menjador, on figuren totes les dades del nen/a abans del dimecres 9 de setembre. Per
poder garantir el tracte individual i la màxima seguretat de tots els infants el dilluns 14 de setembre

no podran fer ús del menjador els no inscrits.
 La sortida de l’escola: Els nens que facin activitats durant l´hora del servei de menjador, un cop siguin
recollits pel responsable de l´activitat, deixaran de ser responsabilitat del menjador. Els nens que
estiguin autoritzats a marxar sols, marxaran a les 16:00h. o 16:30 segons nivell . Si la persona que ve a
recollir el nen/a no està correctament autoritzat i identificada amb el DNI, no es donarà el nen/a sota
cap concepte.
 Les dietes: Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 9:30
del matí . També s’haurà de lliurar a la coordinadora del menjador, via email o WhatsApp la recepta del
metge, en cas que s’hagi d’administrar algun medicament als infants.
 En el cas que el professorat faci serveis mínims a causa de vagues o nevades, el servei de menjador
romandrà obert per tot l’alumnat que faci ús d’aquest servei. En cas de no assistir, s’ha de comunicar a

la coordinadora en l’horari establert i es considerarà absència justificada, descomptant la quantitat
indicada en aquest tipus d’absència. En cas de no avisar es cobrarà la quantitat total.

Els pagaments del servei de menjador:
 Tots els cobraments es fan a través d’un aplicatiu on line accessible via web, gràcies a un sistema de
moneder que funciona en un entorn bancari segur, amb una de les següents modalitats:


Pagament anticipat directament al moneder de l’aplicatiu on line, mitjançant targeta de crèdit
o dèbit.



El link per accedir a l’aplicatiu és: cuina022.comocomen.com (posar directament a sobre del
Chrome). Una vegada a l’aplicatiu el nom d’usuari és el número de DNI amb la lletra majúscula i la
contrasenya serà facilitada en el moment de l´alta mitjançant un correu electrònic.

 El saldo negatiu al moneder de l’aplicatiu del comensal generarà automàticament avisos a la família. Si
no respon es comunica també al centre (Direcció) i si en 2 dies no s’ha recarregat el saldo serà causa
de baixa del servei i el nen/a no es recollirà a l’hora de finalització de les classes del matí.
 Per tornar a gaudir de les prestacions del servei, s’haurà de tenir un saldo positiu. L’usuari que tingui un
deute de menjador d’altres cursos no podrà fer ús del servei.
 Criteris d’abonament: En cas d’absència justificada notificada a la coordinadora del menjador abans de
les 9,30h del matí del dia del servei es tornarà l’import íntegre del menú. En cas de no avisar es cobrarà
l’import total.
 Si per absències o tancament parcial de les escoles, acumuleu saldo al moneder, el podreu recuperar
al mes següent fent el pagament a través de l’aplicatiu o es retornarà a final del curs escolar.

Preu del Servei curs 2020-21
Menjador:

Acollida:

MENJADOR

PREU

Menú Fix

6,30 €

Menú Eventual

6,82 €

ACOLLIDA

PREU

8:00-9:00 h.

19,60€ Preu
fixe mensual

Acceptació de les condicions del servei
(La

utilització

del

servei

suposa

una

acceptació

de

les

condicions

establertes.)

