
ESCOLA LES PRUNERES
M E N J A D O R

EL SERVEI DE MENJADOR
El menjador escolar és un servei que dona el centre i

del que n'és responsable el Consell Escolar.  Per

aquest motiu el funcionament del menjador ha de

coordinar-se amb la direcció pedagògica de l 'escola

per tal de seguir la mateixa l ínia educativa.

 

Pel que fa al menjar i  al monitoratge s'encarrega

l'empresa LA VOSTRA CUINA (Càtering) segons el

contracte establert.

OBJECTIUS GENERALS

 Proporcionar una alimentació sana i equilibrada.

Habituar a tots els nens i nenes a tastar tot tipus de

menjar.

Promoure els hàbits de salut i d'higiene personal.

Afavorir la convivència.

Fomentar el respecte i la participació.

Són objectius del menjador escolar del centre:

 

EL DINAR

Per a tothom que ho necessita s'elaboren menús de

règim o dieta.

L'escola és respectuosa amb les creences religioses i

el fet diferencial de les ètnies minoritàries (sempre

que cal s'elaboren menús alternatius).

Els menús del menjador són elaborats per l'empresa de

càtering i revisats pel Consell Escolar:

 

 



MENJADOR

Carrer Lleida,  s/n  08107  Martorelles

Tel. 93 579 53 15   |   ceippruneres@xtec.cat

LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI

Hi ha diferents modalitats d'ús del servei del menjador:

▬ De manera fixa:

Es queda al menjador tots els dies. Es passa el rebut

mensualment per domiciliació bancària.

▬ De manera eventual:

Es queda fixos uns dies al mes. Es passa el rebut mensualment

per domiciliació bancària.

▬ De manera esporàdica:

Es queda al menjador només quan ho necessita lliurant un

tiquet que prèviament ha adquirit a la consergeria del centre:

de 9 a9.30 del matí

L'EQUIP HUMÀ

Un equip de 4 monitors/es fixes que pot augmentar en

funció del nombre de comensals.

Una coordinadora que vetlla pel bon funcionament del

menjador.

 

 

L'EQUIP HUMÀ
Les famílies reben els menús mensuals a principi de cada mes.

Els nens i nenes d'educació Infantil tenen una agenda individual a on s'informa del funcionament diari.

Al final de cada trimestre s'elabora un informe de tot l'alumnat que es lliura conjuntament amb el del

centre.

Els monitors i monitores de menjador poden realitzar entrevistes amb les famílies prèvia sol·licitud

 

 

 

 


