Per contactar amb el menjador:
jsalarich@fundesplai.org
671609507

ESCOLA
Dr. JOAQUIM SALARICH
CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Comença un nou curs escolar, el curs 2020-2021, ple d’il·lusions, somriures i
aprenentatges que ens estan esperant.

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR
Preu dia fix: 6,20€
Preu dia esporàdic: 6,70 €

En aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació necessària respecte el
servei del menjador de l’Escola.

Tots els usuaris de menjador han de donar-se d’alta al servei a la web de FUNDESPLAI:

La gestió del menjador la durem a terme des de Fundesplai, entitat sense ànim de
lucre, que es dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure.
Dins de l’horari de menjador vetllem pels dos espais que conviuen durant aquest
temps: espai de menjar i espai de lleure.
El rendiment escolar està directament relacionat amb uns hàbits alimentaris
saludables dels nens/es, és per això, que planifiquem uns menús variats i
adaptats a les necessitats dels alumnes, basats en l’alimentació mediterrània i amb
matèries primeres cuinades de manera saludable.
Durant l’estona de lleure els nens/es gaudiran de jocs, dinàmiques de grup, tallers,
cançons,... creixent en valors i promovent actituds positives vers als altres.
Per fer-ho possible comptem amb un equip de cuina i d’educadors/es en el lleure,
format i amb ganes de fer realitat el projecte que tenim entre mans.

Restem a la vostre disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment.
Atentament,

AMPA ESCOLA JOAQUIM SALARICH

FUNDESPLAI

https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-joaquim-salarich-vic/
El codi de centre és el 08031009
A través d’aquesta web tindreu accés a la intranet de famílies on podreu consultar i canviar les vostres dades, consultar rebuts, signar els drets d’imatge
(important!), etc.
Fundesplai, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, el
dia 10 de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat es girarà
entre el 25 i el 28 d’aquest mes.
ABSÈNCIES i DEVOLUCIONS
En cas que el/la nen/a no assisteixi a l’Escola, podeu notificar l’absència al Servei
de Menjador (enviant whatsapp) al telèfon 671609507 abans de les 9.30h o deixar l’avís quen truqueu a l’escola per informar la falta.
Les devolucions:
Si un/a nen/a falta al servei de menjador 3 dies consecutius o més i comunica la
seva absència mitjançant un whatsapp al telefon 671609507 o un correu a jsalarich@fundesplai.org abans de les 9.30h dels dies de la falta, s’abonarà, en el
rebut del mes següent, 2,80 € per dia d’absència a partir del 1r dia. Els dies que
els nens i nenes vagin de colònies, l’abonament serà de 6,20€ per dia de falta.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOMICILIACIÓ
El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització
d’aquests servei.
Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del
servei abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes
per la devolució (que són de 3’20€ per rebut).

EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
És important que les famílies estigueu informades per tal de treballar conjuntament pel benestar dels infants. La comunicació serà mitjançant diferents vies:
Agenda de P3: els nens/es de P3 tenen una agenda que ha d’anar i tornar de
casa diàriament on trobareu un petit informe de com ha menjat i dormit el nen/a,
a mes de qualsevol observació que creiem
sigui oportuna pel vostre interès.
Informes de seguiment: us informarà sobre el comportament del nen/a, adquisició
d’hàbits, relació amb els companys/es,
monitors/es... Els rebreu dos cops durant
el curs.

L’equip de cuina i educatiu que està a la vostra escola, enguany està compost de:

Dos/es cuiners/es i una ajudant de cuina.

Una coordinadora de gestió de 9h a 11h i una coordinadora pedagògica
d’11h a 15h.

12 monitors i monitores
Tot l’equip realitza una tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el creixement integral dels nens/es, educant valors i actituds que els hi faci
créixer com a persones.
Aquesta tasca és una feina coordinada amb l ’equip i el projecte eductiu
de l’Escola i l’AMPA.

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI


Full d’incidència: farem servir aquesta
eina per possibles comunicacions i avisos
de diferents característiques. En el cas de
malaltia seguirem el mateix protocol que
l’escola.

Programació d’activitats: la penjarem trimestralment a la web. Fem constar les
activitats que poden realitzar els vostres
fills/es en l’estona de lleure.
Telefònicament: sempre que la situació ho requereixi, ens posarem en contacte telefònic amb la família per tal d’informar-vos de qualsevol cosa important.

Web de menjador: Amb l'usuari al donar-se d’alta a la web, podreu accedir a la
intranet de famílies on trobareu informacions d'interès, fotos de les activitats,
petits articles, etc. Relacionats amb el temps del migdia.

tan cuinats.


Conèixer els aspectes culturals i socials de l'acte de menjar.



Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les preparacions.



Adquirir hàbits d'higiene personal i col·lectiva .



Adquirir hàbits de comportament social.



Adquirir hàbits d'ordre i neteja de l'entorn.



Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys, els educadors i el personal.



Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materials.



Desenvolupar l'autocontrol del propi estat físic i anímic, l'autonomia en
general.



Web de l’AMPA: Mitjançant la web de l’AMPA https://ampaescolasalarich.com/
podreu estar informats de les diferents activitats i jornades especials que es
realitzen al migdia.

Adquirir "cultura gastronòmica": identificar els diferents menjars i com es-

Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obligacions
del temps del migdia.



Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes.

EL TEMPS DEL MIGDIA
Els menús de Fundesplai estan planificats per una dietista i segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.
A finals de cada mes podeu consultar el menú a la web de l’AMPA, de l’Escola
i de Fundesplai i us arribarà per correu electrònic, perquè les famílies estigueu
informades. Per tal de vetllar per la correcta alimentació dels infants us oferim mensualment una proposta de sopars que complementa el menú del
migdia, que trobareu penjada a la web de l’AMPA.
Enguany encetem el “Projecte d’autonomia”, que consisteix en que els infants
siguin protagonistes actius del seu dinar, servint-se el que volen menjar i tenint cura de deixar els espais en els que dinen endreçats. Per reforçar el projecte, tots els nens i nenes faran servir tovalló de paper a l’hora de dinar, inclosos els infants d’educació infantil que fins ara utilitzaven pitet.
PÍCNIC
Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de
menjador portaran un menú de pícnic. Aquest menú consta de dos entrepans
(la mida varia en funció de l’edat), un d’embotit variat i un altre de formatge,
una peça de fruita per Primària i un suc de fruites per Infantil i una ampolleta
d’aigua. Si alguna família no vol el pícnic, ha de passar a emplenar una butlleta
que li lliurarà la coordinadora del servei, on renunciarà a aquest servei durant
aquest curs, abans del dia 1 d’octubre.
INTOLERACIES ALIMENTÀRIES I DIETES
Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació
del certificat mèdic, el dietista farà un menú personalitzat que té com a base
el mateix menú que la resta de nens/es.
Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta, per
aquell dia, donant l’avís de 9.00h a 9.30h, a la coordinadora del menjador al
número de telèfon 671609507.
RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament
als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informació
sobre dosi i horari i l’ autorització dels pares i mares.
ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar
entrevista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... podeu demanar entrevista a la coordinadora de menjador, ella us proposarà dia i hora
per poder parlar tranquil·lament.

EL TEMPS DE LLEURE
Abans i/o després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, disposen d’un temps de lleure dinamitzat pels monitors/es, i sempre ple de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .esports... i moltes altres activitats seran realitzades pel nostre l’equip educatiu.
Els infants col·laboren activament de la programació d’activitats, expressant les
seves preferències mitjançant assemblees
Conjuntament amb l’escola i l’AMPA celebrarem les festes i les tradicions catalanes i locals fent activitats engrescadores i diferents.
Els nens/es de P3, després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de
poder rendir correctament durant les hores de la tarda.
Els divendres trobareu a la motxilla el llençol de sota per rentar i cada 15 dies,
la manteta per tapar-se.

CONSIGNES

Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no poden
sortir de l’escola en horari de migdia, si no els recull un adult responsable.

P3: Els divendres trobareu a la motxilla el llençol de sota per rentar i un
cop al mes, la manteta per tapar-se. Per tal que cada infant tingui sempre el mateix llençol, cal que poseu una veta a la goma de la cantonada
dreta amb el nom i cognom.

Durant les jornades intensives, els encarregats d’entregar l’alumnat a les
14:45 serà l’equip educatiu del servei de migdia, per tant necessitem que
ens retorneu degudament omplerta l'autorització que us farem arribar.

En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la decisió
més convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, pares...)

Els infants que no estiguin al Centre a l’inici del servei, poden incorporarse al mateix abans d’aquetes hores: Infantil, fins les 13h i Primària fins les
14h. Els alumnes que arribin més tard s’han d’incorporar a l’Escola a les
15h.

En cas d’actuacions incorrectes per part de l’alumnat, que interfereixin
en la bona convivència del servei de menjador, s’aplicaran les mesures
correctores establertes en el document CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS INCORRECTES DELS NENS I NENES DE L’ESPAI EDUCATIU DEL MIGDIA DE

elaborat i aprovat per la Comissió de Menjador de
l’Escola.
Aquest document estarà disponible a la web de l’AMPA: https://
ampaescolasalarich.com/.
L’ESCOLA SALARICH,

