
Cuina de proximitat, sostenible i ecològica



PRESENTACIÓ

 Som una empresa que fomenta la cuina de

proximitat, sostenible i ecològica.

 Donem gran valor tant a l’àmbit de cuina i

alimentació com a l’estona lliure de joc.

 Estem especialitzats tant en temes d’alimentació

escolar com en educació en el lleure.

 Finalitat: oferir un servei integral de qualitat,

cobrint les necessitats del menjador escolar.



OBJECTIUS GENERALS

 Cobrir les necessitats nutritives dels alumnes.

 Oferir una dieta diversa, equilibrada i amb

quantitat suficient.

 Fomentar un menjador de proximitat, sostenible,

ecològic.

 Promoure l’adquisició d’hàbits, actituds i valors

socials, alimentaris, d’higiene, salut i de

convivència.

 Fomentar que el migdia esdevingui un temps de

descans de la jornada escolar amb activitats, jocs

i tallers.



EL NOSTRE EQUIP

NOM FUNCIÓ

Lluis Casas Cuiner

Dolores Martínez Cuinera

Ricard Olivares Ajudant de cuina

NOM FUNCIÓ

Mª Carmen Castellanos

Monitores P3

Mª José Ferrando

Mercedes Navarro

Monitor/a P4

Jordi Raurich

Sandra Coll

Monitora P5

Anna Cuadrado

Sara Leyton Monitora 1r

Bárbara Moreno Monitora 2n

Núria Ruiz Monitora 3r

Claudia Caviedes Monitora 4t

Samba Monitora 5è

Xavi Esquiu Monitora 6è

Ainara Lobo Monitora de suport

Ainhoa Álvarez Coordinadora

EQUIP DE CUINA EQUIP EDUCATIU



MENÚS

MENÚ GENÈRIC MENÚS ESPECIALS

El menú es compon de 3 plats:

 Primer plat: A base

d’aliments rics en hidrats de

carboni i fibra: pasta, arròs,

patata, llegums i verdura.

 Segon plat: A base

d’aliments rics en proteïna

animal: carn, peix o ous.

 Les postres: Fruita fresca i

làctics (un cop per setmana).

 S’ofereixen, per els alumnes
que així ho sol·licitin, els

“menús de règim”. Són

menús de fàcil digestió,

baixos en greixos i residus.

 Tanmateix, a partir del menú
basal es poden oferir diferents

variacions de menús: sense

gluten, sense ou, sense

peix i marisc, sense

làctics, sense porc, etc.

Es segueix el criteri d’unificar al màxim possible el menús per integrar als infants en el

menjadorescolar amb un menú similar als seus companys/es.



PROVEÏDORS

Bundó: Porc

Ausolin: Pollastre, porc i altres

aliments (arròs, pasta, llegums etc.).

Mar salada: Peix

Mercabarna: Fuita i verdures



ORGANITZACIÓ DELS DINARS

Degut al volum de nens els dinars s’organitzen en dos torns:

TORNS

1r (12:30)

P3 i P4 (a les aules)

P5, 1r, 2n i 3r (al 

menjador)

2n (13:30)
4t, 5è i 6è (al 

menjador)



ACTIVITATS

CURS ACTIVITAT

P3
El temps lliure es
redueix a fer la
migdiada.

P4 i P5

- Jocs dirigits
- Manualitats
- Música 
- Psicomotricitat
- Contes

1r i 2n

- Ludoteca
- Jocs dirigits
- Manualitats
- Tallers

3r, 4t, 5è i 6è

- Jocs dirigits
- Manualitats 
- Ordinadors
- Tallers

A més de les activitats setmanals,
al llarg del curs es van realitzant
altres de manera més distanciada:

 Campionats esportius: futbol, 
handbol, bàsquet, etc.

 Concursos: ball, acudits, cant, 
etc.

 Tallers: cuina, malabars, dansa, 
etc.

 Tallers per les festivitats 
especials: Nadal, carnaval, etc.

 Gimcanes

 Sessions de cinema

 Etc.

ACTIVITATS SETMANALS ACTIVITATS ANUALS



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

INFANTIL PRIMARIA

 Pels alumnes de P3 s’omplirà una
llibreta on es detallarà si han
menjat, descansat i si hi ha hagut
algun incidència.

Cal que la llibreta torni cada dia 
a l’escola,

 Per als alumnes de P4 i P5, es
penjarà un graella a la porta de
l’aula on s’especificarà el que ha
menjat. (per aquest curs 20-21,
també tindran llibreta).

Les petites incidències del dia a dia, les comunicarà la coordinadora
de forma oral a la família o mitjançant el full d’incidències.

 Per als alumnes de Primària,

l’informe serà trimestral.

 Inclourà informació entorn als

hàbits alimentaris, higiènics,

de comportament social, de

comportament durant el temps

lliure i de relació amb els/les

companys/es i monitors/es.



ACCÉS AL SERVEI

INSCRIPCIONS
Alumnes fixes: Hauran d’emplenar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la coordinadora al

despatx del AFA de 9:10 a 10:30, deixant-lo a la bústia de l’escola o bé enviant-lo per correu
electrònic a horticunag@gmail.com

Alumnes esporàdics: Caldrà que avisin, abans de les 10:30h, a la coordinadora ja sigui de
manera presencial o trucant al 695.696.003.

COBRAMENTPREUS

FIXES ESPORÀDICS

Socis

AMPA
6,20€ 6,70€

Alumnes fixes: Es cobrarà per gir bancari

a mes vençut i la quota dependrà dels dies
lectius de cada mes.

Alumnes esporàdics: Hauran de passar a
fer l’abonament del menú al despatx del
AFA de 9:10 a 10:30 mitjançant targeta

bancària.

En cas de que un alumne fix hagi de faltar algun dia al menjador, s’ha d’avisar

abans de les 10:30 per tal de poder descomptar els 3 € corresponents al menjar.

El servei de monitoratge es cobra igualment.

mailto:horticunag@gmail.com


MATERIAL I NORMATIVA BÀSICA

CURS MATERIAL

P3

- Bata

- Bossa amb muda de recanvi

- Llençol de 80x30 (ABACUS)

- Manta (als mesos d’hivern)

P4 i P5

- Bata

- Bossa amb muda de recanvi

La muda només en els casos que es 

consideri necessari.

Primària

No cal que portin cap 

material. Tot i així aquells 

que ho desitgin poden portar 

una bata.

 Si l’alumne pateix algun tipus

d’al·lèrgia i/o intolerància cal notificar-
ho i adjuntar un informe mèdic.

 Si algun nen/a necessita un menú
alternatiu per indisposició temporal
s’haurà de comunicar abans de les

10:30h

 Les faltes d’assistència s’informaran

abans de les 10:30h. En cas contrari,
es cobrarà el servei integrament.

 Els alumnes no poden sortir de l’escola

entre les 12:30h i les 15:00h, llevat que
els pares ho autoritzin prèviament.

 Per administrar algun medicament cal
lliurar una autorització signada.

MATERIAL NORMATIVA



CONTACTE

HORARI D’ATENCIÓ: De 9:10 a 10:30 

al despatx del AFA

TELÈFON (Ainhoa):   695.696.003

CORREU: horticuinag@gmail.com

mailto:horticuinag@gmail.com

