INTRODUCCIÓ:
PALADARINES porta fent aquest servei fa 28 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 petit
volum, d’entreteniment. Tot sota la vigilància d’unes monitores i dels
responsables del projecte.

EQUIP HUMÀ:

www.paladarines.com
paladarines@hotmail.com
PALADARINES, SL
MENJADOR ESCOLAR, ACOLLIDA MATINAL.
CURS 2013-2014

ESCOLA LA GUÀRDIA

La referència està basada amb la ràtio de menjador acordada amb
l’escola . L’equip humà està sota la supervisió d’una coordinadora
d'escola, una supervisora de servei en l'àrea pedagògica i una
Coordinadora en cap d’empresa.

PREUS:
El servei de menjador comprèn tant els àpats com l'atenció directa a a
l'alumnat i les activitats intel·lectives en els períodes anterior i posterior des
que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. Compleix
doncs, una finalitat social però també educativa. El preu de la prestació del
servei escolar de menjador, es el fitxat del Departament d'Ensenyament per
al curs 2013/2014 .

ALUMNES FIXOS:
Que correspon a:

Menjar: 3,10 €
Equip Humà i Material: 3,10 €
ALUMNES EVENTUALS:
Menjar: 3,10 €
Equip Humà i Material: 3,70 €

6,20 €

6,80 €

Els alumnes fixos abonaran el servei de menjador mitjançant pagaments
mensuals (10 en total) per les quantitats abans esmentades segons els dies de
mes.

Les famílies que tinguin pendent pagaments del curs anterior
hauran de fer-los efectius abans d’iniciar aquest servei, en cas
contrari no podran fer us del servei de menjador.

OBJECTIUS :
- Conèixer els aliments bàsics d’una alimentació saludable i equilibrada.
-Menjar 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 amb grup.
-P3 descansar després de menjar.

-Fomentar un bon comportament, per tal que el moment de menjador sigui un

espai agradable.
-Mantenir uns hàbits de conducta adients, potenciant els respecte entre tots.

INFORMACIÓ:
-Les famílies nombroses que no tinguin dret a beca, l’import del 3r fill serà
del 50%.
-El pagament es fa per domiciliació bancària del 1 al 5 de cada mes.
-La coordinació són tots els dies de 12:00 fins a les 12:30h.
-Durant el primer trimestre al grup de P3 s’enviaran notes diàries per tal
d’informar els pares i mares, a més dels informes trimestrals.
-A la resta de grups es notificaran notes concretes i dos informes al curs .
- Quan l’alumne falti, sense avisar, se li retornarà el cost total del servei a
partir del segon dia consecutiu. Si es notifica amb 24 hores d'antelació, se li
retornarà l'import total des del primer dia
- Els dies que realitzin activitats escolars fora del centre (sempre que suposin
el pagament d’un altre menjador) i que estiguin incloses en el Pla Anual
(sortides, colònies, excursions, etc...) es retornarà tot el cost del servei. A la
resta de casos es prepararà el picnic adient a cada edat.
-No es podrà donar cap medicament sense autorització i recepta.
-Les baixes del menjador s’hauran de notificar amb 15 dies d’antelació.

PROTOCOL D'ORDRE I DISCIPLINA:

*En relació als pares o tutors:
-La compra de tiquets es farà tots els dies de 9:00am a 9:20am a l’escola.
-El/la nen/a esporàdic, que no porti tiquet, haurà d’avisar a les 9:00h del mati
a la Coordinadora Adelina..
-Per parlar amb la monitora/coordinadora es tindrà que 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 autorització prèvia
dels pares o tutors legals

*En relació als infants:
-Ens rentem les mans abans de dinar 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 podran
aixecar-se a l’hora de dinar, buidà la safata sense demanar permís,...
-Els nens/as de P3 han de portar una muda de recanvi complerta dins d’una
bossa i correctament marcada amb el seu nom.
-A partir de 2n els nens agafen els seus utensilis per menjar, i ajuden a les
tasques de recollida del menjador.
Si no es manté una conducta adient, hi haurà dos avisos als pares o tutors del
nen/a i al tercer avis, 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.

TEL. ESCOLA: 93.656.12.95 COORDINACIÓ: 607.786.813

