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Serveis de Menjadors escolars, acollida i càtering 
NORMATIVA DEL SERVEI 

2017-18 

 

PALADARINES  S.L porta fent aquest servei fa 32 anys. Un any més 

considerem que l’estona del menjador, és una demanda evident, per a nens 

i nenes de l’escola, que engloba des de P3 fins a 6é, a més d’un espai 

educatiu potenciador de la higiene, l’alimentació i, en menor mesura, 

d’entreteniment. Tot sota la vigilància d’unes monitores i dels responsables 

del projecte que aposten per una escola saludable i amb qualitat.  Cal dir, 

que tenim la nostra cuina pròpia al centre la qual cosa ens permet cuinar 

in-situ per als nens i nenes o portem el Càtering des de la nostre cuina 

central. 

EQUIP HUMÀ 

Tot el nostre equip està degudament format i acreditat per atendre als infants a l’estona del menjador. La ràtio de menjador és 

acordada amb l’escola. L’equip humà està sota la supervisió d’una coordinadora d'escola i una Coordinadora en cap d’empresa. 

OBJECTIUS 

 P3 descansar després de menjar. 

 Conèixer els aliments bàsics d’una alimentació saludable i 

equilibrada. 

 Mitjançant la motivació i progressivament intentar que el 

infants mengin de tot  

 Adquirir uns hàbits d’higiene personal i grupal, relacionats 

amb el fet de menjar. 

 Acostumar-se als hàbits d’ordre i neteja de l’entorn. 

 Potenciar aquest espai amb activitats lúdiques relacionades. 

 Treballar en grup i fomentar el respecte entre tots la bona 

conducta. 

 Fomentar un bon comportament, per tal que el moment de 

menjador sigui un espai agradable.  

INFORMACIÓ 

Durant el primer trimestre el grup de P3 rebrà notes diàries per tal d’informar els pares i mares. A la resta de grups la comunicació 

amb els pares és amb notes concretes (si cal es truca a la família). Tots els grups tindran valoració en els informes d’INICI I FINAL 

DE CURS. Si necessiteu informació addicional sempre podreu adreçar-vos a la coordinadora. 

Els nens fixes de famílies nombroses que no tinguin dret a beca tenen un descompte al 3r fill en l’import d’un 50%. 

 

A les absències, quan l’alumne fixe falti, el primer dia, si es notifica amb 24 hores d'antelació, se li retornarà l'import total del primer 

dia. Si no s’ha avisat amb les 24 hores d’antelació se li cobrarà aquest dia. A partir del segon dia consecutiu, es notifiqui o no, es 

retorna l’import total del servei (cost a càrrec de l’empresa). 

 

A les sortides d’excursions els alumnes fixes que així ho assenyalin al 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó∗ se’ls prepararà el pícnic adient per la 

seva edat i acordat amb comissió de menjador. Els dies de colònies s’abonaran els menús no consumits. 

 

No es podrà donar cap medicament sense l’ Autorització de medicaments dels pares, mares o tutors legals. 
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Les baixes del servei de menjador, d’un alumne fix, s’hauran de notificar amb 15 dies d’antelació. 

 

PROTOCOL D'ORDRE I DISCIPLINA  

En relació als pares o tutors En relació als infants 

-La compra de tiquets insitu, es farà en diferents dies, segons 

escoles. 

 -El/la nen/a esporàdic, portarà el tiquet a les 9,00am, a 

l’escola. 

 -Per parlar amb la monitora/coordinadora s’haurà d’avisar 

amb antelació. 

 -Les dietes i notificacions del servei es farà abans de les 9,30h. 

del matí. 

 - Disposen d'un full d'incidències diàries que en el cas que 

passi qualsevol caiguda  o incidència greu, queden anotades 

per poder accedir als detalls pertinents al moment. 

-No s’entregarà a cap menor (de entre 3 i 9 anys) sense  prèvia 

autorització d’entrega de menors, dels pares o tutors legals 

-Quan un nen fix no es quedi al menjador, s’haurà de notificar 

amb 24hores d’antelació per telèfon de coordinació, via mail 

(info@paladarines.com) i/o agenda. 

 

-Ens rentem les mans abans de dinar. Quan acabem de menjar 

ens netegem les dents a partir de primària (de forma 

voluntària amb el necesser marcat i que portaran a casa cada 

divendres) i abans d’entrar a la classe tornem a rentar-nos les 

mans. 

-Les normatives de comportament són les mateixes que a la 

classe. No sortir del recinte escolar a l’hora de dinar, buidar la 

safata demanant permís, respectar als companys, monitores i 

personal de cuina... 

-Els nens/as de P3 han de portar una muda de recanvi 

complerta dins d’una bossa i un llençol marcat correctament 

amb el seu nom, cognom i/o dibuix. El llençol serà retornat el 

divendres per tal de ser rentat. 

-A partir de primària els nens agafen els seus utensilis per 

menjar, i ajuden a les tasques de recollida de les taules. 

-Si no es manté una conducta adient, hi haurà dos avisos als 

pares o tutors del nen/a i al tercer avís,  hi haurà un període 

d’expulsió. I si la falta és molt greu,  hi haurà una  expulsió 

directa  que es notificarà als pares amb la adient reunió. 

 

PREUS 

El servei de menjador comprèn tant els àpats com l'atenció directa a  l'alumnat  i les activitats intel·lectives en els períodes anterior 

i posterior en acabar les classes del matí fins que comencen les de la tarda.  Compleix doncs, una finalitat social però també 

educativa. Els preus per aquest curs 2017-18 són: 

 

 PREU MENÚ DESGLOSE DE PREU 

Alumnes Fixes 6.20€ 2.8181€ + 10%IVA aliment 3.10€* monitoratge  

Alumnes Eventuals 6.80€ 2.8181€ + 10%IVA aliment 3.70€* monitoratge  

*Preu exempta de IVA 

PAGAMENT 

En el cas d’estar domiciliat el servei, es girarà un rebut de menjador mensual (un total de 10 mensualitats) durant els primers 7 

dies de la setmana per fer el pagament del MATEIX MES en curs. En cas no estar domiciliat, pagament en efectiu, aquest també 

s’ha de fer efectiu la primera setmana del mes en curs a les instal·lacions de l’escola. L’import correspondrà als dies lectius del 
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mes pel preu de menú per alumne. 

En el cas d’impagament de qualsevol quota domiciliada o no, s’han de fer efectives durant el mateix mes o com a molt al següent. 

En el moment en que hi hagin dues quotes impagades o tinguin pendents de pagament quotes de cursos anteriors no es 

donarà el servei. 

TELÈFONS D’INTERÈS 
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