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Pla de Funcionament del Menjador Escolar 

 
 
 
Gestió del servei escolar de menjador 

 
El servei escolar de menjador de l’Institut Joan Brudieu està gestionat i n’és responsable l’empresa 
IAUSA (empresa creada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell). 
 
 
 
Modalitat 

 
La modalitat de funcionament és de Cuina. 
 
 
 
Espais i instal·lacions 

 
L’espai en què estan ubicats la cuina i el menjador formen part del recinte de l’institut però tots els 
mitjans instrumentals de què disposa són propietat de l’empresa IAUSA i aquesta n’és la 
responsable a tots els efectes. Només són propietat de l’institut les taules i cadires (90 places en 
total). 
 
 
 
Capacitat 

 
La capacitat màxima de les instal·lacions és de 90 comensals per torn. 
 
 
 
Necessitat o no de concentració de servei 

 
No hi ha concentració del servei. 
 
 
 
Previsió d'usuaris 

 
Les dades d'usuaris del servei de menjador escolar del curs actual es troben reflectides en el full 
que s'adjunta al final d'aquest document.. 
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Previsió de trons 

 
Al menjador, hi ha només 90 places. Per tant, se'n fan dos torns oficials, tot i que l'alumnat hi va 
entrant de forma graonada. 
 
 
 
Personal necessari per a la correcta prestació del servei 

 
El personal que és necessari per la correcta prestació del servei és de 4 monitores d’atenció a 
l’alumnat i 4 persones a la cuina.  
 
 
 
Aspectes educatius i criteris alimentaris 

 
Pel que fa als aspectes educatius i criteris alimentaris, es segueix una dieta pautada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i és supervisada per dietistes. La dieta 
és absenta de fregits i en cas que hi hagi algun comensal amb qualsevol tipus d’intolerància a algun 
aliment es fa un tractament de dieta especial sempre i quan es presenti certificat mèdic. 
 
Per altra banda, es fa un control diari de quantitat i varietat dels aliments que consumeix l’alumnat. 
 
 
 
Programació d'activitats de lleure i previsió d'espais adequats 

 
L’Institut Joan Brudieu, en els seus serveis de menjador escolar, pretén l’educació integral dels joves 
durant el temps de migdia, atenent totes les dimensions de la personalitat. Aquest temps comprèn 
dos espais diferenciats: l’espai de menjador i l’espai de descans i pati. 
 
A nivell general es planteja que els joves amb què es treballa siguin capaços, un cop finalitzada la 
seva escolarització, de: 

 Mantenir un comportament correcte a taula. 

 Saber menjar de tot i amb la mesura adequada. 

 Assumir com a propis els hàbits d’higiene al voltant del menjar. 

 Adoptar un model de relació social que afavoreixi el respecte, l’acceptació i integració de 
les diferències, la solidaritat, la gratuïtat, el servei, el diàleg, el compromís, i, en general, 
totes aquelles que afavoreixin una bona convivència. 

 Saber utilitzar els propis recursos personals per a desenvolupar-se com a persona. 

 Valorar l’alimentació com quelcom imprescindible per créixer. 

 Viure el joc com a una activitat gratificant. 

 Fruir de l’estona de migdia com una estona agradable. 
 
a) Mitjans educatius 
 

Determinades les finalitats, caldrà consensuar una metodologia que ens ajudi a dur a terme la 
nostra tasca, i, en definitiva, a assolir les finalitats i objectius. 
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En la relació educativa el monitor i el grup de joves són els elements bàsics a través dels quals 
es poden assolir aquestes finalitats. Tot i així, hi ha altres elements que també ens ajuden, com 
són les activitats que duem a terme, la vida de cada dia, i l’escola en la que realitzem la nostra 
tasca. En resum, els mitjans educatius són, doncs: 
 

 El monitor 
L’educador/a és l’element clau en tot aquest procés perquè és gràcies a ell que els altres 
mitjans adquireixen un rumb o un altre. Com a monitors, la manera com aconseguirem els 
nostres objectius serà: 
 Ajudant a assumir responsabilitats. 
 Donant exemple amb actituds concretes, essent conscients de la influència que 

exercim sobre els joves. 
 Arbitrant els conflictes que es produeixin. 
 Oferint eines i mecanismes per a superar les diferents situacions amb què es troben 

els joves. 
 Donant la importància que cal als conflictes i situacions que viuen els joves. 
 Aportant seguretat física i psicològica. 
 Actuant amb autoritat i coherència. 

 

 El grup 
El grup serà el mitjà sobre el qual treballarem més, ja que l’espai de migdia és un espai de 
lleure en el qual els grups naturals i les agrupacions per classes es dóna amb molt llibertat. 
La manera en com ens valdrem del grup per a assolir els nostres objectius serà: 
 Reforçant la consciència i pertinença al grup. 
 Ajudant a que persones de diferents grups es relacionin entre ells, tant a l’hora de 

dinar com a l’hora del pati. 
 Respectant els grups d’amics dins del gran grup quan calgui. 
 Aprofitant el funcionament dels grups per a aconseguir els nostres objectius. 

 

 El quotidià 
El quotidià és l’espai de temps al voltant de les activitats programades. Per les 
característiques de l’espai de temps en el que treballem, gran part de la nostra tasca recaurà 
sobre el quotidià. Té a veure amb els aspectes de l’horari a seguir, i sobretot, amb els hàbits 
a adquirir i refermar, amb les normes a seguir, i amb el model de relació que mantinguem 
amb els joves: 
 Creant un clima d’acolliment i respecte a les persones, les instal·lacions i els materials. 
 Donant temps per ensenyar i adquirir els hàbits necessaris: utilitzar bé els coberts, 

pelar la fruita, rentar-se les mans... 
 Recolzant l’autonomia personal de cadascú. 
 Fent seguir les normes establertes. 
 Fent utilitzar, entre tots, un to de veu adequat al menjador. 

 

 Les activitats 
El temps de migdia és un temps amb grans possibilitats per a treballar amb els joves. A 
traves de les activitats planificades també aconseguirem els objectius que ens hem plantejat. 
La manera de fer-ho pot ser: 
 Iniciant, promovent i fent activitat i jocs diversos: 

 En què calgui utilitzar els propis recursos personals 
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 En què s’hagi de col·laborar amb els altres 
 En què es visqui la competitivitat de manera sana 
 Que despertin emocions i desenvolupin l’expressió 
 Que requereixin un esforç personal i col·lectiu 
 En què calguin actituds diferents 

 Oferint materials adequats per a poder realitzar diferents activitats. 
 Participant en les diferents propostes que ens facin els joves, sempre que això sigui 

compatible amb la resta de tasques que s’han de desenvolupar. 
 

 L’espai físic i institucional 
Un altre dels mitjans educatius de què disposem per assolir els nostres objectius és la 
institució en la qual estem immersos. Assolirem els nostres objectius a través d’ella: 
 Participant de les festes i celebracions de la comunitat escolar 
 Seguint la línia educativa de l’escola 
 Proporcionant espais adequats per al desenvolupament dels grups i les persones. 
 Aprofitant en el màxim possible els recursos de què disposem. 

 
b)  Actituds de l’equip educatiu 

 
Considerem que tota persona que pertanyi a un equip educatiu ha de: 

 Ser capaç de llegir críticament la realitat. 

 Tenir criteris personals i maduresa i ser conscient que l’educació mai no és neutre. 

 Implicar-se personalment per intervenir des d’una proposta viscuda. 

 Oferir vivències, no tanta teoria. Ser conscient que eduquem, més pel que som que no pas 
pel que diem. 

 Creure en la necessitat de l’educació en el temps de menjador escolar i en temps de lleure 
posterior, considerant-lo un temps òptim per educar hàbits i actituds. 

 Tenir capacitat de comunicació. 

 Estar predisposat a mantenir un bon clima entre els membres de l’equip. 

 Implicar-se personalment en el projecte comú entenent-lo com el punt de partida de la 
tasca a l’escola. 

 
Aquestes actituds marcaran un estil, un tarannà, i una manera de fer que afavoriran la tasca 
educativa i la relació entre els membre de l’equip. 
 
Aquestes actituds han d’anar acompanyats d’uns criteris universals que regeixen la relació 
monitor-jove: 

 Respecte mutu i dignitat: les relacions interpersonals han de fomentar-se en el respecte 
entre les persones implicades. El jove té una dignitat que cal respectar. 

 Autenticitat: la relació educativa ha d’estar guiada per l’autenticitat. Només els canvis reals 
d’actitud poden fer canviar la relació educativa. 

 Qualitat: que vol dir riquesa personal però, alhora, senzillesa en el tracte. 

 Sensibilitat: saber interpretar realment el que demanen els joves  requereix una fina 
sensibilitat per part del monitor/a. 

 Entusiasme, tirar endavant cada dia demana importants dosis d’entusiasme. 
 
c) Tasques de l’equip educatiu 
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Un equip educatiu està format per una persona o grup de persones que coordinen l’activitat i 
per un equips de monitors/es. Tots ells tenen encomandes unes tasques principals que no 
podem deixar de banda en la nostre intervenció en l’activitat de menjador. 
Aquestes tasques s’ha d’adaptar al grup d’edat amb el qual es treballi, de cara a realitzar millor 
el nostre treballs. 
 

 Director/ra 
 Vetllar per un bon desenvolupament global del menjador. 
 Supervisar la resta de monitor i monitores i garantir la unitat de client 
 Assegurar la correcta coordinació amb l’Institut Joan Brudieu. 
 Assistir a les sessions de formació que es programin 
 Vetllar perquè les relacions entre les persones de l’equip siguin cordials, ajudant a 

resoldre, si cal, els possibles conflictes que puguin sorgir. 
 Fer una bona acollida dels monitors que s’incorporin a l’equip, oferint-los els suport 

necessari per adaptar-se a la seva tasca. 
 Participar en les reunions i visites a l’escola durant l’inici del menjador. 
 Convocar les reunions i sessions de treball de preparació i motivar i dinamitzar l’equip 

de monitors perquè s’impliqui en l’elaboració del projecte educatiu i en la seva 
execució. 

 Comunicar a l’equip directiu del centre les possibles incidències. 
 Convocar les reunions i sessions de treball de seguiment. 
 Tenir present el lliurament dels materials a les coordinadores, en el períodes acordats. 
 Coordinar-se amb el personal que correspongui de l’escola per fer el seguiment del 

nombre de nens/es que utilitzen el menjador. 
 Col·laborar en les tasques que la resta de l’equip realitza, com un monitor més, 

sempre i quan això no dificulti la realització de les altres tasques que té encomandes. 
 Assegurar la puntualitat i assistència dels membres de l’equip. 
 Assabentar-se dels diferents incidents que es produeixin al llarg del dia. 
 Convocar reunions i sessions de treball d’avaluació del curs. 

 

 Monitor/ra 
 Realitzar tasques educatives, d’animació i de funcionament general de l’activitat 

encomanades, des del treball en equip. 
 Procurar que hi hagi un clima de convivència, respecte mutu i tolerància, entre l’equip, 

amb els joves i amb el personal de l’escola. 
 Assistir a les sessions de formació que es programin. 
 Visitar l’escola abans de començar en el menjador. 
 Participar a les reunions de preparació del projecte. 
 Posar-se d’acord en les actuacions a dur a terme davant dels nois/es. 
 Fer la previsió del material necessari per les activitats. 
 Participar a les reunions de seguiment de curs. 
 Seguir tots la mateixa línia educativa. 
 Aclarir, entre tots si cal, les possibles diferències que puguin sorgir. 
 Comunicar al coordinador/ra els incidents que es produeixen. 
 Conèixer les normes i fer-les seguir. 
 Programar i dinamitzar activitats durant l’estona posterior al dinar. 
 Procurar que el dinar es desenvolupi correctament i vetllar per l’assoliment dels 

objectius proposat s envers el grup. 
 Atendre les necessitats dels joves al llarg de tota l’activitat de menjador. 
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 Controlar i distribuir el material, així com assegurar la seva recollida. 
 Tenir assignades unes tasques concretes i ser responsable d’aquestes. 
 Estar sempre d’acord davant dels joves, sense contradir-se entre els monitors. 
 Poder donar un cop de mà als altres monitor quan calgui o quan puguem. 
 Ser puntual a l’inici de l’activitat i al llarg dels diferents temps marcats durant el 

desenvolupament d’aquesta. 
 Participar de les reunions de valoració. 

 
 
d) Avaluació de l’acció educativa 

 
Per tal de tenir un control i seguiment de la tasca educativa al menjador es desenvolupen una 
sèrie de reunions entre director, coordinador i monitors del centre. 
 
En relació als nens, es realitzar una avaluació diària del comportament en general i es remarca 
els casos puntuals (nens que no mengen res habitualment, nens que no adopten una actitud 
correcta en el menjador i en l’activitat...). En cas de que alguna situació diferent (joves que és 
barallen, es fan mal....) s’apunta al llibre d’incidències. 
 
 

e) Menú del menjador escolar 
 
Per a l’alumnat que no té dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar: 

 Usuaris habituals, donats d’alta del servei de menjador escolar: el preu és de 
6,33 € (IVA inclòs) 

 Usuaris esporàdics: el preu és de 6,96€ (IVA inclòs). 
(més informació a http://www.alturgell.cat/educacio)) 

 
A partir del curs 2017-2018, s’inicia una nova proposta dins els menjadors escolars amb el 
projecte MENGEM D’AQUÍ, (www.mengemdaqui.cat), una proposta alimentària que pretén que 

famílies, escola, gestors de menjador, etc garanteixin una alimentació bona, sana, equilibrada, 
variada i sostenible, a través d’eines i trucs per facilitar el dia a dia. El present projecte es tracta 
es tracta d’una iniciativa del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta amb la col·laboració 
dels dos consells comarcals (Alt Urgell i Cerdanya) i el finançament del Departament 
d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el marc del programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER) 
 
Cada mes s’anirà publicat el menú mensual a la pàgina web. Com a mostra, el del mes de 
setembre d’enguany:  
 

http://www.alturgell.cat/educacio
http://www.mengemdaqui.cat/
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Alhora es pretén que el menú de l’institut sigui complementat correctament amb els sopars a 
casa i el projecte ha confegit una proposta de menú conceptual de quatre setmanes pels sopars. 
Aquest menú serveix per tot l’any i és complementari al menú “Menja d’aquí”, servit en alguns 
centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya. L’objectiu és facilitar al màxim la feina a ls pares 
per tal que planificar els àpats no suposi un mal de cap, garantint un adequat equilibri nutricional 
i que simplement mirant la següent plantilla puguin decidir en família els plats que menjaran 
durant tota la setmana o el mes. També per pares amb nens en centres diferents, on es serveixi 
aquets menú, aquesta plantilla pot facilitar molt la dinàmica i la gestió de l’alimentació de tota 
la família, evitant repeticions d’aliments i coccions. 
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Previsió d'informació de les famílies 

 
L’aspecte de comunicació amb les famílies es contempla tant en el tríptic informatiu facilitat a les 
famílies a l’inici del curs escolar com en la publicació d’altres aspectes a la pàgina web del centre . 
 
En casos que requereixen urgència o immediatesa sempre hi ha comunicació amb les famílies per 
via telefònica. 
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