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Entenem el menjador escolar, com un espai complementari de l’entorn familiar, per
aquest motiu dissenyem els projectes entenent l’infant des de la seva globalitat, posantlo al centre de l’acció educativa. Treballem a través de l’autogestió, per tal d’afavorir
aprenentatges positius de convivència i d’autonomia. Creem espais de participació real,
activa i directa!

A la pràctica, com ho duem a terme?
• Organitzem el servei de menjador segons les característiques del centre
• Concretem els projectes de menjador (educatiu i alimentari) i els seus objectius
tenint en compte les necessitats dels infants
• Decidim, conjuntament, amb els nens i nenes el projecte de dinamització de
patis
• Acordem, seguint el NOFC de l’Escola el nostre pla de convivència
• Establim una comunicació amb vosaltres, fluida, propera i activa
• Avaluem els projectes i els processos per tal de millorar-los dia a dia

1. PROJECTE DE MENJADOR
Treballem en base a dos projectes que vertebren la nostra intervenció al menjador
escolar:
PROJECTE
EDUCATIU
SERVIM-NOS COM A CASA
PROJECTE D’HÀBITS

PROJECTE
ALIMENTARI
CUINA MEDITERRÀNIA,
ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT
CUINA PEDAGÒGICA
AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
ALIMENTARIES

PROJECTE EDUCATIU:

Treballem per implementar el projecte Servim-nos com a casa, un projecte que
consisteix en l’acte de servir-se un mateix el menjar, i on els vostres fills i filles,
es regularan el grau de sacietat i s’organitzaran amb la resta d’infants per
establir el funcionament del menjador, assolint un grau d’autonomia i maduració
personal.
Dins del procés d’aprenentatge, i tenint en compte les necessitats de l’infant,
eduquem els hàbits en funció de la seva etapa evolutiva.

PROJECTE ALIMENTARI:
Entenem la cuina com una eina pedagògica, incorporant-la, per tant, al nostre
projecte pedagògic. Això ens permet treballar perquè els infants desenvolupin el
sentit del gust i el bon menjar, experimentin amb textures, olors, colors i gustos
diferents, puguin provar de tot i alimentar-se seguint una dieta mediterrània
equilibrada i variada.
El vostre menú, incorpora un 30% de matèria primera ecològica, cigrons,
llenties i arròs.
Amb la voluntat d’innovar en tendències alimentàries ens hem adherit a la
campanya internacional dels “dilluns sense carn”, promoguda pel Departament

de Salut, amb l’objectiu de reduir la ingesta de carn. Aquesta campanya també
vetlla pel medi ambient reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que es
desprenen en la producció de ramats.

2. DINAMITZACIÓ DE PATIS ·EL MENJADOR QUE JO SOMIO
El menjador que jo somio, és projecte de menjador escolar que encetem amb
molta il·lusió per a aquest curs. Un projecte creat amb els somnis de milers de
nens i nenes i centenars de professionals que els acompanyen dia rere dia.
També hi té un polsim dels nostres somnis, d’aquells que any rere any ens fan
volar i avançar.
El menjador que jo somio vol fer un pas endavant en la gestió del temps de
lleure del menjador escolar, oferint un projecte de dinamització de patis basat en
l’autogestió com a eina metodològica.
L’objectiu és assolir graus de participació reals dels nens, allunyant-nos d’espais
educatius amb participació simbòlica o decorativa, on l’infant pugui expressar les
seves idees i organitzar-les i a més a més compartir-les amb els seus monitors.
Un espai/temps on els infants no només puguin escollir quina és aquella activitat
que volen fer després de dinar sinó que la puguin imaginar, dissenyar, crear i
finalment gaudir. Un projecte pensat per facilitar els espais d’autogestió al
menjador escolar.

3. PLA DE CONVIVÈNCIA · CONVIURE A L’ESCOLA
Conviure a l’Escola, un projecte educatiu de convivència fonamentat en
l’autonomia com a eina per prevenir i resoldre conflictes.
Conviure a l’escola, es tracta d’imaginar un espai convivencial, inclusiu, que
mitjançant la participació generi noves formes de relació entre els infants i
educadors, i on l’aprenentatge i els processos que faciliten el desenvolupament
formin part de la mateixa acció educativa. Un menjador escolar on l’infant
prengui responsabilitats envers ell mateix i el grup.

4. COMUNICACIÓ
Periòdicament rebreu informació relacionada amb el menjador de l’Escola a través
dels diferents canals de comunicació que us presentem.
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5. DADES D’INTERÈS

PREU DEL SERVEI

6,28 €/àpat

EVENTUALS

6,90 €/àpat

MODIFICACIONS DADES

INTRANET FAMÍLIES

Coordinadora menjador de l’Escola

GESTIÓ

ABSENTISME

Cobrament de rebuts,
altes i baixes del servei
de menjador

Avui el vostre fill/a no podrà
vindre al servei de menjador
Aviseu de 9:00 a 10:00h

93 682 10 43
gestio@7itria.cat

Altres consultes
936821043 · 7itria@7itria.cat
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