
PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR. 
 1.Objectius del menjador escolar. 
2.Organització del menjador  

● Equip de treball del menjador de l’escola 
● Horaris 
● Organització i monitors del menjador escolar.  
● Funcionament del menjador. 
● Entrades i sortides durant l'estona de menjador. 
● Administració de medicaments. 

3.Comunicació amb les famílies. 
 
4.Els menús. 
 
5.Gestió administrativa del servei de menjador. 

● Inscripció al menjador  escolar. 
● Cobraments. 
● Control d’usuaris.  

6.Normes de funcionament del servei de menjador. 
  
7. Protocol d’incidents. 
  
8.Protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i menús adaptats. 

● Prevenció 
● Què fer davant d’una reacció al·lèrgica. 

  
9.Espais que es posen a disposició per a efectuar el servei de menjador. 
  
10.Equipaments. 
  
11.Neteja. 
  
12.Gestió de residus. 
  
13.Normativa de sanitat. 
  
14.Seguiment del Pla d’autocontrol APP 
 
 
 
  



 1.OBJECTIUS DEL MENJADOR ESCOLAR. 
Des de l’escola, veiem el menjador escolar com un espai on compartim temps per dinar 

satisfent les nostres necessitats alimentàries a la vegada que és un espai de lleure educatiu 

que fomenta hàbits saludables, de comportament i valors socials. 

Els nens i nenes d'aquest servei es troben en una etapa vital on cal: 
● Garantir una dieta equilibrada i adequada que n'afavoreixi el creixement. 
● Assolir hàbits i actituds fonamentals per al seu desenvolupament personal. 
● Fomentar els valors de companyerisme, respecte i tolerància. 

  
2.ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DEL MIGDIA. 

·      Equip de treball del menjador de l’escola: 

Cuinera: Teresa Grau 

Representant de l'administració de l'Escola: Josep Ma. Brunet 

  

Menjador Ll1 i Ll2 

Clara Gil 

Isabel Fernández 

Yolanda Jiménez 

  

Menjador educació infantil. 

Gemma Méndez ( Coordinadora) 

Marta Gómez 

Laura Mir 

  

Menjador educació primària. 

Anna Albiol.(coordinadora) annaalbiol@escolamowgli.cat  

Montse Baliu 

Pol Cantero 

Yannick Ramis 

Jordi Rojas 

  



Menjador educació primària (extraescolars) 

Miquel Padrós 

Pol Cantero 

Albert Dalmau 

Mònica Roldan 

Jordi Rojas 

Yannick Ramis 

 

  

Funcions dels monitors i monitores de menjador:  
    Assegurar una correcta alimentació dels infants i joves. 

   Mantenir l’ordre tant al menjador com als patis i espais de menjador. 

   Vetllar per la seguretat i benestar de l’alumnat. 

   Fer el seguiment pedagògic dels nens. 

   Atendre els alumnes després de dinar en els llocs d’esbarjo previstos. 

   Participar en l’elaboració de la valoració del curs. 

   Mantenir al final de cada dia el lloc de treball en bones condicions. 

 Seguir les normes del curs de manipulació d’aliments. Pla de les bones     pràctiques. 

Funcions de la coordinador/a 

   És la responsable del bon funcionament del menjador. 

   Elaborar amb l’equip de monitors els objectius específics de cada curs escolar. 

   Coordinar l’equip de monitors. 

   Mantenir-se informada de totes les incidències que es produeixin en qualsevol grup 

durant el dia. 

   Observar l’equip de monitors i el desenvolupament del servei de menjador per poder 

aportar i proposar canvis de funcionament. 

   Fer el seguiment pedagògic dels nens. 

   Realitzar les tasques pròpies d’un monitor de menjador. 

   Vetllar pel bon ambient de l’equip de monitors. 

   Coordinar-se  amb l’escola per qualsevol problema qui hi hagi. 

   Vetllar pel funcionament del pla de neteja i el pla de les bones pràctiques dins el 

menjador. 

  



❖ Horaris 
El servei de menjador dels alumnes de l’escola comença, a les 12:30h amb els alumnes de 

la llar d’infants i finalitza a les 15h amb els alumnes d’infantil i primària. 

Durant aquesta franja horària els alumnes de LL1 i LL2 estan sota la responsabilitat de les 

educadores de la llar d’infants i  els alumnes d'educació infantil i primària de l’equip de 

monitors del menjador.  

 El menjador escolar, consta de tres torns diferents: 

●  Alumnes LL1 i LL2  

● Alumnes d’educació infantil i primària 

● Alumnes d’educació primària que fan extraescolars de 13 a14h, dinen a les 14h amb 

els monitors corresponents. 

LLAR D’INFANTS 

HORARI TASQUES EDUCADORES LLAR D’INFANTS. 

12:30h Preparar els alumnes de LL1 i LL2 per l'hora de dinar 

12:30-13h Atendre i servir el dinar els alumnes de la llar. 

13:00h Rentar les mans i la cara,  posar els alumnes a dormir i netejar l’aula. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

HORARI  TASQUES EQUIP DE MONITORS DEL MENJADOR D’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

12:45h Un monitor revisa la llista del menjador, número de nens apuntats, 

al·lèrgies intoleràncies,dietes o alguna altra incidència juntament amb la 

cuinera. 

A la vegada que un altre s’encarrega de recollir els alumnes de P3 a l’aula 

per pujar al menjador, també vetlla perquè els alumnes es rentin les mans 

i vagin al lavabo abans de pujar. 

El grup de I3 comença a dinar. 

12:55h Recollir els alumnes de I4 i I5 a l’aula per pujar al menjador. 



13:00 a14h Els alumnes de I4, I5 i 1r arriben al menjador, s’han rentat les mans 

prèviament a l’aula. 

Les monitores serveixen el dinar mentre alumnes de 1r reparteixen 

coberts. 

14:00h Els alumnes d’ I3 que  fan migdiada baixen a l’aula, neteja personal i posar 

a dormir. 

14:15-14:45h Recollida del menjador. Alumnes de I3 (que no dormen) I4, I5 i 1r, neteja 

personal (rentar mans, cara, i les dents (només 1r). Temps  d’esbarjo, 

vigilància de pati. 

14:45- 15h Recollir el pati i servei d’acollida. 

15:00 Els alumnes van a les aules i finalitza el servei de menjador. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

HORARI TASQUES EQUIP DE MONITORS EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

12:30h Revisar la llista del menjador , número de nens apuntats, al·lèrgies 

intoleràncies,dietes o alguna altra incidència amb tots els monitors i la 

cuinera. 

Preparar material necessari per el funcionament del menjador (gots, 

plats…) 

13:00h Revisar neteja personal dels alumnes. 

13:00-14:00h Atendre i servir el dinar els alumnes. 

14:00h Neteja personal dels alumnes mans, cara, dents i neteja de l’espai taules, 

cadires... 

14:00-14:45h Vigilància de pati. 



14:00- 14:45h Atendre i servir el dinar els alumnes que han fet extraescolars. 

14:45- 15:00h Uns monitors segueixen fent la vigilància de pati i un altre és l’encarregat  

d’anar a obrir la porta principal de l’escola. Finalitza el servei de menjador. 

 

 

❖  Funcionament del menjador. 
Llar d’infants. 
Les educadores de la llar són les  encarregades d’ajudar a rentar les mans i la cara dels nens 

i les nenes, de repartir els pitets i d’anar buscar el menjar a la cuina i portar-lo a l’aula on es 

dina. A continuació  es serveix el primer plat i seguidament el segon i finalment les postres. 

Durant el dinar,  les educadores supervisen els alumnes i els acompanyen en tot moment.  

  

Menjador educació infantil. 
El servei de menjador s’inicia amb la de revisió de la llista del menjador  per la cuinera i una 

monitora, seguidament prepara les taules i les cadires per quan, a tres quarts d’una 

aproximadament, pugin els alumnes de follets puguin seure, es reparteixin els pitets i 

comencin a dinar el primer plat. 

Els alumnes d’I4 i I5 pugen, al voltant de la una, al menjador amb una monitora travessant el 

pati, pujant per les escales i seguint una fila. Un cop al menjador es repassen les normes, es 

parla dels aliments que es menjaran mentre es serveix el primer plat, a continuació una taula 

és l’encarregada de dir bon profit i es comença a dinar, seguidament es repeteix el procés 

amb el segon i les postres. En tot moment, durant el servei de menjador, les monitores 

supervisen els alumnes i ajuden amb tot el que és necessari. Al llarg de l servei de menjador 

els alumnes ajuden a repartir els coberts, els gots, recollir les plates i les cadires. 

Els alumnes d’I3 que fan migdiada o descansen baixen, juntament amb una monitora, a l’aula 

de Follets, on van al lavabo i es renten les mans i la cara per, a continuació, anar a estirar-se 

acompanyats, en tot moment, per una monitora. 

Quan s’acaba de dinar, alumnes i monitores recullen el menjador i es el moment d’anar a les 

aules per fer la neteja personal i finalment  anar al pati juntament amb les monitores. 

  

 
 
 
 
 



Menjador a Educació Primària.  
En primer lloc la monitora s’encarrega d’adequar l'espai per l’hora de dinar (taules cadires), 

seguidament va a recollir els alumnes d’I3 que es queden a dinar que s'esperen el pati. 

Per altra banda, els alumnes de 6è són els encarregats d’ajudar a preparar el menjador i de 

cridar per classes els nens i les nenes que es queden a dinar. Els monitors  son  el 

responsable de repartir i servir el dinar, també ajuden als alumnes a menjar i els recorden 

aquelles normes de conducta que ja han de tenir assimilades, tanmateix controlen que mengin 

de tot i no en llencin. 

Finalment, cada alumne ha de recollir la seva safata, coberts i got, ha de llençar les restes de 

menjar a les escombraries i deixar cada cosa al seu lloc. Segons els torns establerts, han de 

col·laborar a recollir les gerres d'aigua, deixar-les plenes pel següent torn i deixar neta la seva 

taula, a l’últim torn cal que l’espai quedi net de manera que s’ha d’escombrar i pujar les 

escombraries a la cuina, tot amb l’ajuda dels monitors de menjador. 

Quan la majoria d'alumnes han acabat, poden anar al pati i tenen temps de joc lliure; els 

alumnes que no han acabat es queden al menjador amb un monitor fins que, quan acaben, 

després poden anar al pati a jugar fins a les 14:45. 

 

❖  Entrades i sortides durant l'estona de menjador. 
Si un alumne ha de sortir de l’escola a l’hora de menjador o arribarà una mica més tard per 

qualsevol motiu, el pare, mare o tutor legal ho haurà de comunicar al coordinador de menjador 

(Anna Albiol) o al tutor. 

  

❖ Administració de medicaments. 
Els monitors administraran els medicaments prèviament autoritzats per les famílies, sempre i 

quan hi hagi la recepta mèdica amb la dosi indicada. Tanmateix han de tenir coneixement 

d’aquells alumnes amb malalties cròniques i medicació específica per tal que els coordinadors 

de menjador els puguin subministrar en cas de necessitat. 

  

3.Comunicació amb les famílies. 
● Durant el curs cada dia  les famílies dels alumnes de Ll1 a la llibreta diària 

tindran un breu informe de com ha menjat i dormit el seu fill/a. Per altra banda, 

els alumnes de LL2, durant el primer trimestres trobaran aquesta informació 

en un paper a la bossa de cada infant.  

● Els alumnes d’ I3 durant el primer trimestre, cada dia,  també rebran un petit 

informe de l’hora de dinar.  

● Totes les famílies d’infantil i primària reben 2 informes de menjador durant el 

curs escolar. Un a finals del primer trimestre i un al final de curs. 

  



4.Els menús. 
L’escola disposa de cuina pròpia i la cuinera és l’encarregada d’elaborar els menús, que 

posteriorment estan revisats per una dietista. Els menús estan dissenyats d’acord amb les 

recomanacions nutricionals que es donen des dels organismes oficials de salut pública  i tenint 

en compte les necessitats energètiques pròpies de l’edat. El menú diari preparat sempre a 

l’escola, està format per un primer plat, un segon plat, postres i aigua,  les verdures i les fruites 

que s’utilitzen són de proximitat i/o ecològiques. El menú es pot trobar està penjat a la web 

www.escolamowgli.cat i a diferents panells informatius de l’escola. 

L'escola ofereix menús adaptats per tots aquells alumnes que ho necessitin com poden ser 

al·lèrgies, intoleràncies i altres raons de salut, la cuinera i l’equip de monitores porta un 

registre de les al·lèrgies i les intoleràncies. 

Diàriament es guardaran mostres del menjar elaborat per possibles anàlisis posteriors i els 

monitors i monitores tenen un full d’incidències (annex 6)  on es valora cada plat servit. 

  

Els menús de la Llar d’infants estan ajustats a la seva edat, tenint present que aquests 

alumnes fan el pas de “triturat” a sòlid. Les famílies que vulguin portar el seu propi menjar 

triturat, es responsabilitzen del contingut i transport fins a l’escola. Han d’indicar, el mètode 

de conservació, preparació i  també han de donar les instruccions de com s’ha de 

subministrar.  

  

5.GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR.  

❖ Inscripció al menjador  escolar. 
Les famílies que considerin fer ús del servei de menjador escolar a diari durant tot el curs. 

 

Els alumnes que es facin ús del servei de menjador de manera esporàdica  ho hauran d’indicar 

al tutor o tutora al mateix dia per tal d’incloure’l a la llista de menjador aquell mateix dia.  

❖ Control d’usuaris. 

Els nens i nenes s’apunten cada matí a la llista i aquesta es entregada a secretaria. En el cas 

de l’alumnat de la Llar d’Infants i educació infantil, un grup d’alumnes d’I5 és l’encarregat de 

passar per les classes amb l’objectiu de que la tutora de cada classe l’omplin i finalment 

s’entregui a secretaria. Finalment la secretària és l’encarregada de marcar les dietes 

especials per tal de que la cuinera elabora les dietes pertinents. 

❖ Cobraments. 

A final de mes es passa un rebut bancari. Si és beneficiari d’una beca, una vegada rebuda,  

es regularitzarà amb els rebuts pendents i es retornarà la diferència.  

  

 
 

http://www.escolamowgli.cat/
http://www.escolamowgli.cat/
http://www.escolamowgli.cat/


6.Normes de funcionament del servei de menjador. 
Al menjador d’infantil s’ha realitzat un seguit de normes conjuntament monitores i alumnat per 

tal gaudir del bon funcionament del menjador escolar: 

  

7. Protocol d’incidents. 
Veure protocol d’incidents de l’Escola (accidents o sancions).  

  
8.Protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i menús adaptats. 

❖ Prevenció  

La secretària   de l’escola és l’encarregada de recollir tota la informació que les famílies facilitin 

a l’escola. La família lliurarà una llista de productes i/o components que l’alumne en qüestió 

no pot menjar, aquesta llista es donarà a la cuina, als monitors de menjador i una còpia a 

secretaria. Abans d’iniciar l’ús del servei de menjador, si es considera necessari es farà una 

entrevista amb la família, per tal d’aclarir dubtes. 

 Si el protocol mèdic ho determina, els estris de cuina seran exclusivament per l’afectat. El 

seu menjar s’elaborarà a part, inclosos els fregits, els rostits...  És molt important la neteja de 

mans i manipular amb molta cura tots els estris de cuina per evitar el contacte amb els 

aliments prohibits.  Un cop elaborats els plats especials s’identificaran amb una etiqueta a la 

safata amb la que menja l’infant amb el seu nom, és molt important que els monitors sàpiguen 

en tot moment si en el seu grup hi ha alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries i 

s’intentarà que els alumnes afectats puguin seure al costat d’alumnes més tranquils.  El 

protocol en cas d’urgència, els telèfons de contacte i la resta d’informació són en un lloc visible 

i de fàcil accés que els coordinadors de menjador ja coneixen. (Medicaments malalties 

cròniques)  El coordinador de menjador, diàriament, informa per escrit al cuiner del nombre 

de menús que cal servir i el recompte de les dietes de règim, d’al·lèrgies, intoleràncies i menús 

especials per raons religioses a tenir en compte en el servei del dia. Cada dia al iniciar el 

servei de menjador el monitor encarregat d’anar a buscar el carro del menjar se l’informarà, 

per part de la cuinera, de totes les dietes especials que hi ha sigui pel motiu que sigui, aquest 

monitor informarà a la resta de monitors quan s’incorporin al servei de menjador. 

 

● Què fer davant d’una reacció al·lèrgica.  

Dietes especials Pla de funcionament del menjador Escola Diputació 20 Seguiment 

dels plats I3, I4 i I5: Cuina serveix el primer plat i els monitors serveixen el segon plat 

i les postres, segons la identificació del plat. De 1r a 6è: Els alumnes passen amb la 

safata per la línia i són servits pel servei de cuina. La coordinadora dels monitors de 

menjador supervisa el servei. 10.2. Com actuar davant d’una reacció al·lèrgica 

Depenent dels símptomes, la gravetat i el cas particular de cada nen/a, serà 

l’al·lergòleg qui determini si és convenient tenir al centre l’autoinjectable d’adrenalina. 



Seguidament els pares i l’escola hauran de confeccionar conjuntament un pla 

d’actuació davant d’una possible reacció. Com actuar? En cas que l’alumne tingui 

indicacions mèdiques, se seguirà la pauta prescrita pel metge. En general, se seguiran 

les següents pautes:  Davant d’una reacció de caràcter lleu (símptomes cutanis o 

gastrointestinals): s’ha de trucar als pares immediatament, per a què prenguin les 

mesures oportunes: aconsellar el trasllat a un centre mèdic o presentar-se 

personalment a buscar el nen/a.  Davant d’una reacció greu (símptomes respiratoris): 

s’ha d’alertar immediatament als serveis mèdics. Es trucarà als pares després. La 

prioritat és auxiliar primer a la persona al·lèrgica.  Si la reacció comporta més gravetat 

i es tracta d’una reacció sistèmica (anafilàctica): la primera mesura serà sempre 

administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment avisar la família una per 

MALALTIA un nen/a necessiti fer règim caldrà comunicar-ho a la cuinera i als monitors.  

 

Si per motius de salut un nen/a no pot prendre algun aliment tipus (al·lergen) 

haurà de comunicar-ho mitjançant una certificació mèdica a l’inici de curs o quan 

es diagnostiqui. En cas contrari no ens fem responsables de possibles 

incidències. 

Per motius de creences religioses la família ho haurà de comunicar per escrit abans 

de l’inici de curs 

  

Al·lergens 
És imprescindible que quan es detecti una al·lèrgia es comuniqui a l’escola   mitjançant  un 

certificat  mèdic i s’ompli el “ protocol de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies” 

Es tindrà especial cura  amb els al·lèrgens  que s’hagin diagnosticat i informat a l’escola. En 

el menú mensual s’etiquetarà amb la nomenclatura dels productes més habituals i amb major 

quantitat del plat.   

Per evitar contaminacions creuades es prepararà primer el menú sense l’ingredient al·lergen. 

  

9.Espais que es posen a disposició per a efectuar el servei de menjador. 
  

Office  

Cuina. 

  

Menjador  

Capacitat:  Pel 60 % de l’alumnat del centre. 

  

 



Tres torns  
● Llar d’infants. 

● Menjador d’infantil . 

● Menjador de  primària. 

●  2n torn extraescolars primària.  

  

Espais de descans i/o jocs 
Interiors: biblioteca, classe d’art, dormitori. 

  

Exteriors: Pati petit i la pista. 

  

Espais per la neteja personal 

Lavabos del pati petit i lavabos de la pista. 

  

Espais auxiliars 

Sala de material amb telèfon i farmaciola. 

 

 

10.Equipaments.  
Cuina 
Nevera, forn, escalfaplats, congelador, microones 

  

Del centre 
Material de cuina, rentaplats, robot. 

 

11.Neteja.  
Personal 
Propi personal del centre 

  

Dels espais 
Es neteja el menjador (taules, cadires, terra), la cuina i el seus utensilis.   

  

De la vaixella 
Amb màquina rentaplats i manualment aquells estris que no es poden fer a màquina. 

  

  



 

12.Gestió de residus.  
Deixalles 
Les deixalles es divideixen en diferents contenidors: 

         Matèria orgànica. 

         Plàstics. 

         Cartrons. 

         Material de rebuig. 

         Olis. 

Els monitors recullen les sobres dels plats i les col·loquen al contenidor de matèria orgànica, 

aquest posteriorment va al contenidor que recull l’Ajuntament. 

Tenim un contenidor de PAPER I CARTRÓ propi a l’escola. 

Els plàstics van al contenidor groc i el rebuig al contenidor general. 

Els olis els passen a recollir una  empresa registrada i els recicla. 

 

 

13.Normativa de sanitat.  
 Fonaments de dret. 

● Reglament de la CE 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’Abril de 

2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 

● Reial decret 3484/2000, de desembre pel qual s’estableixen les normes d’higiene per 

a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. 

● Reial decret 202/2002, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als 

manipuladors d’aliments. 

● Ordre de 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per la preparació  i la 

conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes. 

● Reial Decret 1254/1991, de 2 d’agost pel qual es dicten les normes per la preparació 

i conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments de consum 

immediat en els que figuri l’ou com ingredient. 

● Reial decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi i per 

Anisakis en productes de la pesca subministrats pels establiments que serveixen 

menjars als consumidors finals o col·lectivitats. 

● Reial Decret 140/2003, de7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qual de l’aigua de consum humà. 

● Pla de vigilància i control de les aigües de consum humà de Catalunya (2005) 

  



14.Seguiment del Pla d’autocontrol APP  
Les fitxes segons la normativa d’ autocontrol són omplertes pels monitors,  a excepció de les 

pròpies de la cuinera.  

● Full de control mensual de plagues i altres animals.( annex 1) 

● Full de control de neteja ( annex 2). 

● Full de control de recepció d’aliments ( annex 3). 

● Full de control de temperatura de cocció, temperatura de manteniment i servir (annex 

4). 

● Full de control diari de nivell de clor a l’aigua. ( annex 5) 

● Full de control de temperatures dels aparells 

● Pla de controls de proveïdors. 

● Pla de traçabilitat  

  

Cada dia es recull una mostra de cada plat del menú i es guarda al congelador per un període 

mínim d’una setmana. Posteriorment si no hi ha cap incidència es llença a la brossa orgànica.      

 

 

 


