
 

 

Curs 2018/2019 

Usuaris: 

Caldrà fer la inscripció al Servei de Menjador per es-

crit. (les baixes també es comunicaran per escrit) 
 

El servei es podrà sol·licitar de forma fixe o esporàdic 

Es considera Usuari Fixe el alumne que fa ús del ser-

vei de menjador 1 dia en setmana, sempre i quan sigui 

el mateix dia de la setmana i durant tot el mes. 
 

Es considera Usuari Esporàdic  el alumne que fa ús 

del servei puntualment. 
 

 

Inscripcions: Per fer ús del Servei de Menjador  cal 
emplenar la inscripció, tant els usuaris fixos com els 
esporàdics, i entregar-la  al Coordinador  del Centre. 
 

Fixes: El cobrament del servei del menjador, per part 
de l’empresa, es farà mitjançant domiciliació  bancaria 
a mes vençut del 1 al  7 de cada mes. 
 

Esporàdics: Cal avisar al mati de 9h a 10h al  Coordi-
nador /a del Servei de Menjador i pagar el tiquet. 
 

La vigència de la plaça de menjador de l’usuari, les 
condicions de l’ús  del servei i les dades facilitades es 
renovaran automàticament amb cada canvi de curs 
escolar, per tant caldrà sol·licitar la baixa formal del 
servei o en el seu cas els canvis que es desitgin. 

 ONZE DE SETEMBRE 

EL PROJECTE EDUCATIU DE MENJADOR 

El Nostre Projecte Educatiu de Menjador reforça la 
idea que l’estona del menjador no tant sols es dina i 
es cobreix una necessitat biològica, sinó que és un 
espai on es conviu amb la resta de companys/es, 
un temps on les emocions floreixen, on és necessari 
el relaxament per  poder compartir i interrelacionar-
se, un espai on descobrir menjars i gustos nous. 
 

Es per això que els objectius principals del servei 
són el de cobrir les necessitats nutritives, transmetre 
l’adquisició d’hàbits socials i alimentaris, d’higiene i 
salut, d’autonomia personal i relacions humanes, en 
un marc de convivència en el centre, de forma conti-
nuada, per tal de poder assolir-los al llarg de la vida 
escolar. 

TEMPS DE LLEURE 
 

El  Projecte Educatiu  sempre anirà de la mà del 

Projecte Educatiu del Centre, encaminat a educar i 

fomentar valors, a dinamitzar i programar les activi-

tats lúdiques, alternatives i relaxades, motivant la 

diversió i l’aprenentatge mitjançant vivències, treba-

llem: 
 

l’Autonomia, el Diàleg  

la Responsabilitat, la Creativitat 

i  la Solidaritat. 

 

Formació continuada de tot el personal. 

Coordinadora Servei: Yolanda Cifuentes 

Telèfon: 687605083 

Mail: onzedesetembre@vostracuina.com 

info@vostracuina.com      www.vostracuina.com Avda.Egara, 50  Sant Quirze del Vallès Telèfon 93 721 20 00 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ 
 

Aconsellem a les famílies que l’administració de medi-
caments es faci a casa. 
Si això no es possible, es imprescindible lliurar la pres-
cripció facultativa o la recepta mèdica i una autorització 
signada per el pare/mare/tutor/a  Informant de: 
 ○ Nom i cognoms del alumne 
 ○ Curs i classe 
 ○ Dosificació 
 ○ Hora en que s’ha de prendre 
 ○ Durada del tractament  
 ○ Conservació 
Cal  entregar-ho  a l’escola i avisar al Coordinador 



 

 

COORDINACIÓ DEL SERVEI 

La Coordinadora serà la persona interlocutora 

entre l’empresa, la Comissió de Menjador, les 

famílies i el Monitoratge. 

Coordinadora  Yolanda  Cifuentes      
 

 

 

 

 

Preus 
Usuari fixe:              6,20€/ dia  Iva inclòs 
Usuari esporàdic:    6,80€/ dia  Iva inclòs 
 
 

 Abonaments per absències 2,50€ els tres 
primers dies, a partir del quart es descomptarà 

l'import total (6,2€),  sempre i quan s’avisi a 
Coordinació del Servei  en horari de 9h a 10h . 

 
 
 
 
 
 
 

Cobrament de rebuts 
 

A mes vençut del 1 al  7 del mes següent, 
mitjançant  domiciliació bancaria. 
 
 
 

Impagats 
 

Es reclamarà el seu import més les despeses 
derivades de la seva devolució. 
 

Si un usuari no abona l’import, no  podrà fer ús del 
servei de menjador fins que cancel·li el deute 
pendent. 

Som LA VOSTRA CUINA,  empresa catalana de caire 
familiar, des de fa més de 30  anys en el sector de 
l’Hosteleria, dedicada a l’alimentació col·lectiva  i molt 
especialment als Menjadors Escolars,  Instituts i Llars 
d’Infants, també Residències de gent gran, Esdeveni-
ments culturals, d’esport i oci. 
 

Estem situats a Sant Quirze del Vallès, lloc on es tro-
ben les nostres instal·lacions, cuina central i oficines. 
 

Apostem per una cuina de “línia calenta” de qualitat, 
de la cuina a la taula, una atenció propera i de confian-
ça, un servei  eficaç, amb personal responsable i quali-
ficat, adaptant-nos a les necessitats de cada centre i 
cada client. 
 

Com a ideari Corporatiu ens identifiquem amb els se-
güents valors bàsics: 
         

        . 
 

ORGANITZACIÓ HORÀRIA de 12:30h a 15:15h 

Educació Infantil:  

○ P3:         de 12:30 a 13:30  menjador 

                  de 13:30 a 15:15 migdiada 

○ P4 i P5:  de 12:30 a 13:30  menjador 

                  de 13:30 a 15:15  pati/ activitat 

Educació Primària 

○ 1r i 2on:  de 12:30 a 13:30 menjador 

                   de 14:00 a 15:15 pati/activitat 

○ 3r  a 6è   de 12:30 a 14:00  pati/ activitat 

                   de 14:00 a 15:00 menjador 

                  de 15:00 a 15:15 pati 

Benvolgudes Famílies  MENÚS 
 Realitzem la confecció i el control dels menús   d’a-
cord amb els criteris nutricionals del Departament 
d’Educació de la Generalitat, les recomanacions d’a-
limentació saludable en l’etapa Escolar i els consells 
d’acompanyar els àpats als infants en els menjadors 
escolars,  de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya. 

 Es planifiquen els menús, per tal d'acostumar als 
nens/es a diferents textures i sabors,  utilitzant  diver-
sos tipus de coccions ( forn, vapor, guisats i planxa),  
amb productes de qualitat, ecològics i de proximitat, 
promovent el consum de verdura cuita, crua i con-
sum de peix (un cop en setmana). 

 Cada mes, es fa arribar a les famílies el me-
nú ,incloent suggeriments per sopar, revisats per la 
nostre Nutricionista. 

 En cas d’intolerància o al·lèrgia a determinats ali-
ments, així com dietes de llarga durada, caldrà justifi-
car-ho mitjançant Certificació Mèdic i Protocol d’actu-
ació en cas d’ingesta accidental del aliment. 

 Tractament molt acurat de les possibles dietes, 
al·lèrgies i intoleràncies. 

  Per sol·licitar una adaptació puntual de menú, caldrà 
avisar al Coordinador en horari de 9h a 10h  

 Dieta Astringent: 3 dies com màxim 

 Dieta Laxant: quan es necessitin aliments que 
facilitin el trànsit intestinal. 

 Dieta tova: quan per alguna raó no puguin mas-
tegar. 

Auditories internes i sistema d'autocontrol APPCC pe-
riòdiques. 

Protocol d’accidents i d’incidents 
 

 En cas de petits accidents el monitoratge resoldrà la 
situació utilitzant els protocols acordats per l’escola. 

 L’empresa disposarà d'una farmaciola per atendre 
l’alumnat que ho necessiti. 

 Si es produeix un accident més greu es donarà avís a 
la família i es prendrà la decisió conjunta.  

 En cas de no localitzar a la família, el protocol a se-
guir és avisar una ambulància i si el facultatiu ho con-
sidera oportú,  s’acompanyarà a l’alumne/a al centre 
mèdic més adient. En tot moment es mantindrà infor-
mada a la família i escola. 

 Els incidents, vòmits, manca de gana, faltes de com-
portament es comunicaran a les famílies mitjançant 
el full de comunicació d’incidents 


