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Benvinguts al menjador 2019-20
En primer lloc us agraïm la confiança d’alimentar als vostres fills. El nostre compromís es fer tot el possible
per satisfer les vostres expectatives.
Som una empresa catalana, de més de cinquanta anys d’experiència, especialitzada en menjadors escolars i
educació en el lleure, formem part del grup cooperatiu AUSOLAN.
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 responsabilitat, de respecte, de compromís, de
tolerància, de sinceritat, de justícia, de consciència ecològica i de pau.

▪

Aconseguir que els infants visquin el seu temps lliure de manera creativa, segura i divertida.

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 10 del matí. També podeu deixar els avisos a la bústia del menjador o posar-vos en
contacte amb la coordinadora dins de l’horari establert.
FINA
Tel: 676 81 89 04
Horari de dilluns a divendres de 9 a 10 h
Els alumnes de p3 tenen informe diari, que facilita una comunicació diària amb les famílies. A la resta de cursos es
farà un informe trimestral. 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 presencia de carns vermelles i
processades, augmentem la presencia de llegums i aliment integrals (mensualment) i incloem l’opció de
proteic vegetal com a segon plat.
❖ Dos cops al mes hi ha productes ecològics.
Oferim servei de pícnic, a tots els usuaris fixes del menjador i a tots els eventuals que ho desitgin, us recordem
que tots els alumnes becats, tenen dret a pícnic de dinar a totes les excursions.
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.
Cada trimestre lliurem a les famílies un tríptic amb els menús on hi ha la valoració nutricional per dia, un resum de
les activitats que es duran a terme al menjador escolar i alguns consells dietètics. A més a més, us proposem
combinacions per equilibrar el dinar i el sopar.

El nostre projecte Educatiu
La Volta al món dels sabors, serà el nostre centre d’interès del projecte educatiu que ens aproparà al coneixement dels
bons hàbits alimentaris, d’higiene i de comportament responsable.
Acompanyats dels nostres tres amics, el Pere i la Mariona, castellers, i una poma màgica, la Messana, descobrirem les
manifestacions culturals de diferents pobles, educant en la creació d’un futur sostenible.
▪

Al Primer trimestre, sortirem del nostre poble cap a Rússia. Iniciarem el viatge, potenciant la sostenibilitat
alimentaria, amb una Taula de la Descoberta dels Petits Canvis per viure millor, amb la responsabilitat de nodrirse d’una forma més saludable. Amb el ferrocarril Transsiberià descobrirem que Rússia és un país multicultural i
això es reflecteix en la gastronòmica. Des del clima gèlid d’aquelles terres aprendrem, gràcies a una Taula de la
Descoberta, com es pot conservar la fruita de temporada. Amb el valor de compartir les tradicions celebrarem
la Festa de la Castanyada i la del Nadal, amb la tolerància a les diferències i la joia de l’amistat entre tots els
infants del món.

▪

Al Segon trimestre amb el tren Bala anirem fins al Japó a tota velocitat. Gaudirem, d’una Taula de la Descoberta
d’aliments integrals i farem jocs de les emocions per treballar la sostenibilitat social. Els contes japonesos seran
la base d’un carnestoltes d’una de les societats tecnològiques més important del món, però a la vegada molt
tradicional. Farem una Jornada Gastronòmica Japonesa, plena de la paciència dels origamis, per conèixer el seu
estil de vida longeva. I arribarà la primavera, amb l’olor de la generositat que ens aporta la natura, per consolidar
el costum tradicional japonès de gaudir de les flors, en especial del cirerer, tot un regal d’harmonia i de
tranquil·litat.

▪

Al Tercer trimestre, amb el valor de la perseverança, arribarem al meravellós món d’Indonèsia. País de respecte
al medi ambient amb rares espècies, tant animals com vegetals que ens ajudaran a treballar la sostenibilitat
ambiental per tal de garantir la seva preservació. Amb la Taula la Descoberta de les fruites d’aquella zona,
aprendrem la importància de la diversitat. A ritme dels sons exòtics del Gamelan, celebrarem les festes
tradicionals de la Pasqua i Sant Jordi, amb el seu dragó de Komodo. I finalment amb el valor de la companyonia,
celebrarem una gran Festa de fi de curs, amb el cor ple d’experiències i d’aprenentatges que ens ajudaran a
seguir creixent de forma saludable.

Material necessari
❖

Els nens/es de P3 hauran de portar, cada dilluns dintre d’una bossa de roba per penjar: Un llençol de bressol per
dormir, una manteta a l’hivern per quan faci fred, un got de plàstic, un paquet de tovalloletes humides, una bosseta
petita amb pinta i colònia, un paquetet de mocadors de paper, una bata, una tovallola petita i un recanvi de roba.

❖

Els nens/es de P4-P5 cada dilluns hauran de portar dintre d’una bossa de roba per penjar: Got de plàstic, un
paquetet de tovalloletes humides, una bossa petita amb pinta i colònia, un paquetet de mocadors de paper, una
bata, un tovallola petita i un recanvi de roba.

❖

Els nens/es de Primer a Segon hauran de portar: Una bata i, de forma opcional, una bossa de roba per penjar amb:
Got de plàstic, pinta i colònia, 1 paquetet de mocadors de paper , 1 tovallola petita i un muda de recanvi.

❖

NOTA: Els mocadors i tovalloletes humides només s’han de portar al començar el curs i/o incorporar-se al menjador.
Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i el cognom del nen/a.

La normativa del menjador
❖ La inscripció al menjador: Per poder estar inscrit al servei cal emplenar la fitxa d’inscripció al menjador, on
figuren totes les dades del nen/a i retornar-la a la bústia del menjador o entregar-la al/la coordinador/a del
menjador. Les dues opcions són sempre abans de començar a fer ús del servei, per garantir el tracte individual
que tot el nen i nena es mereix.
❖ La sortida de l’escola: Cap usuari del menjador, pot sortir de l’escola sense autorització del pare, mare o
tutor. També, preguem que si han de venir a buscar a qualsevol nen/a durant l’hora del servei ho
comuniquin, per poder gestionar l’hora de l’àpat i tindre un control necessari dels usuaris diaris.
❖ Les dietes: Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 10 del matí
. També s’haurà de lliurar a la coordinadora del menjador la recepta del metge, en cas que s’hagi
d’administrar algun medicament als infants.
❖ Els nens de P3: Per garantir el descans necessari entre el matí i la tarda, els nens de P3 tindran l’opció de
dormir o descansar per agafar forces per les activitats lectives de la tarda. Caldrà que portin el material que us
indicarem.
❖ 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’aquets 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 quest 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. Els
usuaris eventuals hauran de pagar per aquest sistema.

▪

Pagament anticipat per mitjà de la domiciliació bancària. Només per aquells usuaris FIXES que no desitgin
emprar l’aplicatiu on line. En aquest cas cal facilitar el número de compte. Des de les nostres oficines
carregarem l’import girat a cada usuari al seu moneder.

▪

El link per accedir a l’aplicatiu és: adara077.comocomen.com (posar directament a sobre del
Chrome). Una vagada a l’aplicatiu el nom d’usuari és el número de DNI amb la lletra majúscula i la
contrasenya els 4 últims dígits del DNI sense lletra (la podeu canviar la primera vegada que hi
accediu).

❖ 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 3 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. En el cas dels usuaris
domiciliats, s’haurà d’abonar les despeses ocasionades i no es tornarà a girar cap rebut, havent d’utilitzar la
recàrrega on-line.
❖ 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, es cobrarà
únicament la diferència entre l’import total del menú i la part proporcional de la matèria primera, i per tant
s’abonaran 2,00€ per dia. En cas de no avisar es cobrarà l’import total.
❖ A partir del sisè dia consecutiu no es cobrarà cap quantitat.
❖ Si per absències acumuleu saldo al moneder, el podreu recuperar de dues maneres, al més següent fent el
pagament a través de l’aplicatiu, o bé al final del curs escolar.

Preu del Servei curs 2019-20
Menjador:
MENJADOR
MENÚ FIX
MENÚ EVENTUAL

PREU
6.20 €
6.80 €

Acceptació de les condicions del servei
(La utilització del servei suposa una acceptació de les condicions establertes.)

El nostre compromís:
“educar en una alimentació saludable”

