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. INTRODUCCIÓ 

El servei de menjador és un servei complementari al lectiu i en pot fer ús tot l’alumnat i  

el personal del centre. 

El Servei de Menjador vetllarà tant per una correcta alimentació, com pels aspectes 

educatius dels infants (hàbits, actituds, valors i normes), que comporta aquest espai de 

temps que va des de les 12:30h del migdia fins a les a les 15:00h. 

L’espai horari del menjador és un temps de lleure, sense oblidar el seu potencial 

educatiu (hàbits, convivència, aprenentatges intel·lectuals i instrumentals) i les finalitats 

educatives bàsiques serà desenvolupar un servei d’acord amb el pla de funcionament 

vinculat al Projecte Educatiu de Centre. 

També suposa un espai de relació i diversió entre els nens i les nenes. És per això que 

oferim un conjunt d’activitats lúdiques i pedagògiques (tallers, jocs dirigits, etc.) que 

s’organitzen com a complement. 

Totes les persones relacionades amb el Servei de Menjador vetllaran i s’esforçaran per 

mantenir la línia educativa del centre escolar. 

El menjar serà cuinat al centre. 

 

1- GESTIÓ DEL SERVEI I NORMATIVA 

El servei del menjador està gestionat per la direcció del centre a través de l’empresa 

contractada “ALIMENTACIÓN COMEDORES ESCOLARES SL (ALCOES)”, 

encarregada de les tasques de cuina, tant com del servei de monitoratge. 

 

DADES DE L’EMPRESA 

ALIMENTACIÓN COMEDORES ESCOLARES, SL 

NIF B 64753015 

C/ Tibidabo, 4 

St Vicenç dels Horts, 08620 

Barcelona 

        alcoes2@HOTMAIL.COM 
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El Servei de Menjador disposa d’un despatx que comparteix amb l’AFA i la resta 

d’empreses que col·laboren amb l’escola i que està situat just al costat del menjador i la 

cuina, i que dona a la porta d’entrada del C/ Londres, on les famílies es poden dirigir per 

tal de demanar informació o gestionar qualsevol incidència. Serà atès per la 

Coordinadora del Menjador i/o la supervisora del centre. És la mateixa empresa qui fa el 

cobrament a les famílies, donant cada mes la part proporcional pactada a la direcció de 

l’escola. Per gaudir del servei, s’ha d’estar al corrent de pagament de tots els rebuts de 

cursos anteriors, així com tenir només dos rebuts impagats del curs vigent. No es faran 

descomptes de menús, a aquelles famílies que no paguin el rebut del 1 al 3 de cada mes. 

Horari d’atenció a les famílies: de 9h a 10h i de dilluns a divendres presencialment i de 

9h a 11h de dilluns a divendres, via telèfon o correu electrònic. Les famílies sabran que 

hem rebut la comunicació sempre i quan rebin resposta. 

 alcoesmallorca@gmail.com 

 675.74.05.15 

 

2-  ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

 

2.1.- Espais 

La zona destinada al servei de menjador comprèn: 

 

. Menjador escolar 

. Cuina,  magatzem i safareig 

. Aula de P3 i aula de psicomotricitat (aula de migdiades) 

. WC exteriors i interiors 

. Patis de l’escola 

. Aules d’Infantil i 1r de Primària 

. Gimnàs 

. Biblioteca 

 

2.2.- Confecció de menús 

La confecció i elaboració de menús de cada mes la realitzarà el cuiner, tenint en compte 

les recomanacions dels especialistes i  posteriorment serà revisat i retocat per un equip 

de dietistes de l’empresa IADIN (participants actives en la revisió de la nova guia de 

mailto:alcoesmallorca@gmail.com


l’alimentació saludable en l’etapa escolar 2017 i 2018), on també l’adaptaran a les 

diferents al·lèrgies i intoleràncies que tinguem al centre. Recordem que és 

imprescindible que aquestes estiguin justificades per un metge. 

El menjar serà cuinat al centre per un/a cuiner/a. 

S’elaboren uns 350 menús diaris. 

L’horari aproximat del funcionament de cuina és de 7:00h fins a les 16h 

Dietes especials 

Quan per malaltia un nen/a necessiti fer règim, caldrà comunicar-ho a la coordinadora a 

primera hora del matí. 
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Els nens o nenes que tinguin algun tipus d’intolerància alimentària ho hauran de 

comunicar a l’empresa, mitjançant una certificació mèdica al inici de curs.  

 

. EQUIP DE CUINA 

1 CUINER 

1 AJUDANT CUINA 

1 AUXILIAR DE CUINA 

2 AUXILIARS DE NETEJA 

 

Es segueix rigurosament el Pla APPCC, anàlisi de perills i punts de control crític, 

que inclou: 

1. Anàlisis bacteriològiques. 

2. Pla d’Higiene i neteja. 

3. Desinfecció, desinsectació i desratització.??? (Consorci) 

4. Evacuació escombraries. 

5. Realització de registres. 
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2.3.- Al menjador 

 

MONITORATGE 

 

Es prioritza tenir un equip titulat en el món del lleure i amb experiència i altres 

coneixements en el món educatiu.  

La tasca de l’equip de Monitoratge consistirà en ser els encarregats/des d'atendre els 

nens/es durant la franja horària de migdia. 

El Monitoratge haurà d’estar actiu, dinamitzar i vetllar en tot moment per la seguretat de 

l’alumnat.  

Entenem que pel bon funcionament del servei cal treballar en equip.  

Han de treballar d’acord amb les normes i línea educativa de l’escola. 

L’equip de monitors/es d’aquest curs està format per 18 persones. 

 

CURS MONITORA  CURS MONITORA 

P3 3 monis + TEI  3r  2 monis 

P4 2 monis  4t  2 monis 

P5 2 monis  5è  1 moni 

1r  2 monis  6è  1 moni 

2n  2 monis  REFORÇ 1 coordinador/a 

 

Monitora responsable d´Educació Infantil: Clara Cambronero 

Monitora responsable d´Educació Primària: Núria Ramírez 

Coordinadora: Càrol Cayuelas 

 

Funcions de les monitores 

• Assegurar una correcta alimentació dels alumnes 

• Vetllar per la seguretat i benestar de l’alumne/a 

• Dinamitzar amb activitats l’estona de lleure 

• Mantenir l’ordre tant al menjador com als patis i espais de menjador 
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• Realitzar les formacions que estableixi l’empresa.  

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

• Assistir a les reunions de l’equip de monitores. 

 

Es realitzaran reunions periòdiques per tal d’organitzar activitats, fer valoracions 

d’alumnat i de tasques, fer propostes de millores... Puntualment, es poden convocar 

altres trobades durant el curs. 

Hi haurà un taulell al menjador on la coordinadora penjarà diàriament informació 

rellevant; dietes, notes dels pares, observacions, cursos, reunions... (recordem que tota la 

informació que està penjada al taulell, només la poden visionar persones vinculades a 

l’empresa i el claustre de professors/es). 

 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

L’horari de menjador consta de dues hores i mitja per tots els alumnes de l’escola, i el 

distribuirem de la següent manera: 

 

- 1r torn:  P3*, P4, P5 i 1r (dinen a les 12’30h) 

- 2n torn: 2n, 3r i 4t(entren a les 13’15h) 

- 3r torn: 5è i 6è (entren a les 14’00h) 

*Els alumnes de P3 dinaran a les classes. 

 

CRITERIS DE TROBADA AMB L’ALUMNAT 

.P3, les monitores pujaran a les aules al voltant de les 12:25h 

.Educació Infantil, les 4 monitores d’educació infantil pujaran a buscar els alumnes a les 

12:25h per començar a dinar  al voltant de les 12:35h 

Educació Primària, exceptuant el grup de 1r que els recullen a l’aula ( a les 12’25h mai 

abans d’aquesta hora), esperarem l’arribada dels alumnes al pati, puntuals a les 12:30h, 

en un lloc concret i fixe durant tot el curs que s’assigna el 1r dia de classe, es passa llista 

i gaudiran de l’estona de lleure. 
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ORGANITZACIÓ DELS MONITORS/ES I GRUPS 

a) Al menjador 

1r torn de menjador: 

(P3) 

-  Les 3 monitores pujaran el dinar des de cuina a la classe. Pararan taules amb unes 

estovalles, safates, gots i  coberts. Els alumnes dinen amb pitets. Tindran 1 hora 

aproximadament per dinar i després s’anirà a l’aula de psico a fer la migdiada, des de 

les 13:30 fins les 14:40h. A la tornada a l’aula beuran aigües, faran pipis i alguna 

activitat de curta durada fins que arribi la tutora, el monitoratge farà un traspàs 

d’informació molt exhaustiu. 

 

(P4,P5 i 1r) 

- A les 12’35h, hi hauran 6 monitors/es dins del menjador. ( La resta de monitors/es 

estaran al pati amb la resta de cursos).  

Els alumnes es rentaran les mans i seuran directament. 

- El menjador estarà preparat pels cursos educació infantil i per 1r, el dinar serà servit 

pel personal de cuina i l’equip de monitoratge. La resta de cursos  passen pel servei de 

“self-service”; agafen la seva safata, tovalló, el got i coberts corresponents i el personal 

de cuina serveix a la safata. 

- Sempre es té una especial atenció amb la ubicació dels alumnes al·lèrgics del 1r torn,  

sent sempre a un lloc fixe durant tot el curs, una safata de diferent color,  i fent servir 

una tarja  identificativa   per tal de que no hi hagi cap incidència. Actualment s’estan 

elaborant 12 menús diferents a més de l’ordinari. S’ha de tenir en compte que és una 

feinada extra per tot el personal de cuina, i és per això que sempre es demana un 

justificant mèdic que acrediti que aquell alumne/a és al·lèrgic o intolerant i la medicació 

que s’ha d’administrar en cas de que hi hagi una possible contaminació. 

- A les 13’15h, dues monitores  sortiran al pati d’educació Infantil (Sorral) amb els 

alumnes que hagin acabat de dinar. Les altres dues es quedaran al menjador amb la resta 

de nens/es. La sortida de les monitores pot ser rotativa. 

- Les últimes monitores que quedin al menjador, al voltant de les 13:15h, han de 

reorganitzar els alumnes per tal de deixar llocs lliures  pels següents torns. 



Els alumnes de 1r que hagin acabat de dinar podran sortir al pati d’educació  Primària i 

quan quedin pocs nens d’aquest curs, també ho farà la monitora. 
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2n torn de menjador: 

(2n, 3r i 4t) 

- A les 13:15h les monitores responsables de 2n hauran d’estar alerta al porxo del 

menjador amb els seus grups, intentant que no facin gaire xivarri i els faran passar en 

ordre al menjador, comprovant que hi hagin llocs suficients. Es rentaran les mans i 

agafaran la seva safata. Posteriorment entrarà al menjador el 3r curs. 

- Durant el 2n torn, quan hi hagi un número de nens/es suficients  que hagin acabat de 

dinar, les monitores responsables d’aquests aniran sortint al pati per reforçar la 

vigilància. 

- Al voltant de les 13:50 la monitora responsable de 4t haurà de reorganitzar els alumnes 

per tal de deixar llocs lliures per l’últim torn. 

- Màxim control per part de la monitora responsable de la  revisió de safates d’alumnes 

d’al·lèrgics del torn 

- Al vestíbul de l’entrada del menjador només hauria d’estar el grup del curs que en 

aquell moment ha d’entrar a dinar, no més d’un curs i sempre intentant establir un to 

adequat i un cert ordre. 

3r torn de menjador: 

(5è i 6è) 

 - A les 14’05h, els cursos restants entraran al menjador després d’haver  rentat mans i 

seguint les pautes del torn anterior (sempre mantenint un ordre i sense fer gaire xivarri).  

- Màxim control per part de la monitora responsable  de la  revisió de safates d’alumnes 

d’al·lèrgics del torn. 

 

b)Estona de lleure 

Ed. Infantil 

Faran la sortida al pati d’infantil, al voltant de les 13:15h. 

Gaudiran aproximadament de 1 h i ½ de pati. Podran agafar les seves jaquetes els dies 

que ho requereixin.  Realitzarem  tallers setmanals en anglès, a partir del mes d’octubre. 
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Cap a les 14:35h els alumnes del Pati del Sorral  començaran a recollir les joguines, fer 

files i anar cap a les seves classes amb les seves monitores responsables, allà 

ordenadament, faran pipis, beuran aigua i hauran d’esperar asseguts a la seva cadira... A 

les 15:00h aprox. faran d´intercanvi amb el mestre/a i el traspàs d’informació de la 

jornada i possibles incidències. 

 

*Dies de pluja: espais disponibles: Activitats dirigides a les aules de P4 i P5 i aula 

vídeo. (Des de fa dos cursos, les pel·lícules que es posen els dies de pluja són a càrrec 

d’un projecte portat per l’AFA). 

 

Ed. Primària 

La majoria de cursos de primària poden gaudir de l’estona de lleure abans de dinar i 

continuar tot just hagin acabat de menjar. Faran servir la pista i porxos, tot i que la pista 

la faran servir rotativament. 

 Les monitores hauran d’estar en un lloc estratègic on puguin vigilar a l’alumnat. Durant 

el mes d’octubre ja es començaran a realitzar totes les activitats (activitats dirigides en 

anglès, aula d’estudi, jocs de taula, balls, lliguetes...) totes elles realitzades pel 

monitoratge del menjador. 

Tocarà una primera sirena cap a les 14:40h aprox. per indicar-nos que els nens de 1r, 2n 

i 3r, han d’anar a fer pipis als WC del pati i que s’han d’anar preparant per anar a fer 

files. Quan soni la segona sirena (14:50h aprox.), seran els cursos de 4t, 5è i 6è qui es 

posaran en fila i amb molt  d’ordre a les escales cada monitora responsable de curs els 

hi acompanyarà al  passadís on estigui situada l’aula del grup fins fer l’intercanvi a el 

mestre/a. 

*Dies de pluja: Biblioteca, passadís d’infantil, porxos i gimnàs, sempre 

acompanyats de la monitora responsable i intentant que siguin activitats més aviat 

relaxades... (Des de fa dos cursos, les pel·lícules que es posen els dies de pluja són a 

càrrec d’un projecte portat per l’AFA). 

 



 

 

3. OBJECTIUS PRINCIPALS 

• Respectar l’avís d’entrada al menjador. 

• Parlar amb un to adequat de veu. 

• Rentar-se les mans abans de dinar i abans de tornar a classe. 

• Utilitzar bé els coberts i el tovalló. 

• Menjar a poc a poc i amb tranquil·litat, sense entretenir-se. 

• Menjar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena. 

• Acabar el plat amb opció a la quantitat (mínim -màxim). 

• No aixecar-se de la taula i seure bé. 

• Ser polits. 

• No sortir del menjador sense permís. 

• Respectar els companys, instal·lacions i  el material. 

• Respectar i obeir els monitors i monitores. 

 

L’ incompliment reiteratiu d’aquestes normes poden comportar una sanció que es 

considerarà com a falta lleu o greu. En el cas de les faltes greus ho  tractarem amb la 

comissió del Menjador (Comissió de Menjador del Consell Escolar) i en aquest cas es 

notificaria a la família la incidència i l’aplicació de les mesures disciplinàries a prendre. 

 

4. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Pel que fa a la informació sobre l’activitat del menjador: 

- Alumnat de P3: mitjançant la llibreta viatgera, que va diàriament a casa. Hem de 

pensar, que és un registre diari de l’estona de menjador dels infants (en forma de ítems) 

i que per tant la informació és bàsica. Si alguna família, com sempre comentem a la 

reunió de juny, vol tenir més informació sobre el seu fill/a, hi ha la possibilitat de 

trobar-se amb la monitora, concertant una reunió. 

- Alumnat d´Educació Infantil: s’emetrà un informe coincidint amb la finalització del 

trimestre. 

- Alumnat de Primària: s´emetran informes quadrimestrals. 

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia 

a les famílies, mitjançant una nota. Si es requereix, es contactarà telefònicament. 



Les monitores comuniquen al tutor/a dels alumnes, a les 15.00h les possibles 

incidències. 

A més, les famílies poden contactar amb la Coordinadora (per qualsevol tema 

relacionat amb els infants i el servei de menjador), i si es cau, organitzarà una entrevista 

amb la família i monitor/a. 
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5. PROTOCOL D’ACCIDENTS     

Sempre que es produeix un accident on es requereix el Servei d’urgències Mèdiques, la 

Coordinadora realitzarà un informe que farà arribar a la comissió de menjador del 

Consell Escolar. 

Es fa un seguiment del cas i habitualment es té un contacte amb la família de l´alumne/a  

preocupant-nos per la situació i estat del nen/a. 

 

Adjuntem protocol que establim. 



 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ QUAN ALGUN ALUMNE/A ES FA MAL A LA 

FRANJA HORÀRIA DEL MIGDIA I O EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

GESTIONADES PER ALCOES, SL. 

 

 

 Sabem que la franja horària del migdia, és l’espai de temps on els nens i nenes 

gaudeixen més estona dels patis i zones exteriors de l’escola. Això suposa un risc més 

elevat de conflictes i de probabilitats de que els alumnes prenguin mal. És per això, que 

com empresa mantenim un protocol d’actuació en els següents casos: 

 

1. ACCIDENT DE GRAU LLEU: Ferida o cop  lleu (rascades, cops amb blaus...):  

Rascades o petits talls: la monitora responsable netejarà la ferida amb aigua i 

sabó i si s’escau taparà amb una tirita o esparadrap i gasa. Després li comunicarà 

a la coordinadora. 

Cop: la monitora responsable acompanyarà al nen/a a buscar gel i el tindrà 

vigilat durant l’estona que el tingui posat. Després li comunicarà a la 

coordinadora. 

 

2. ACCIDENT DE GRAU MITJÀ: Ferida o cop mitjà (tall que creiem que precisa 

algun punt, cop al cap fort sense pèrdua de coneixement, mareig vòmits, 

inflamació d’alguna extremitat...) casos que precisen diagnòstic mèdic, però de 

manera NO immediata. 

En primer lloc el nen/a estarà acompanyat en tot moment per la seva monitora 

responsable. Si hi ha pèrdua de sang taponarem la ferida amb gases. En tots els 

casos citats anteriorment, trucarem als pares o tutors/es d’aquell alumne/a 

perquè el vinguin a buscar i el portin ells personalment al metge. Això ho farà la 

coordinadora, que també informarà a la direcció de l’escola. 

 

3. ACCIDENT DE GRAU ALT O GREU: Ferida o cop greu (tall o ferida 

considerable amb força pèrdua de sang, possible os trencat, cop al cap amb 

pèrdua de coneixement, vòmits o marejos...) casos que precisen diagnòstic i 

intervenció mèdica immediata. La monitora responsable informarà 

immediatament a la coordinadora i aquesta el primer que farà serà trucar al 061. 

Tot seguit informarà a la direcció de l’escola i serà l’equip directiu qui valorarà 

qui acompanya aquell nen/a a urgències. Mentrestant trucarem a la família 

perquè es dirigeixi a l’hospital a on anirem. Si es donés el cas que hi ha un 

accident de grau alt i en aquell moment no hi ha ningú de l’equip directiu per 

informar i valorar la situació, serà la coordinadora qui acompanyarà a l’alumne/a 

a urgències.  
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6. POLÍTICA DE DERIVACIÓ D´ALUMNAT AL.LÈRGIC 

 

La Coordinadora facilita els llistats al servei de cuina, Direcció i monitoratge quan hi 

han variacions. 

Es pot trobar un llistat al taulell de monitoratge, a més a més, estan degudament 

distingits ens els llistats d’assistència mensuals. 

El curs passat es van incorporar unes fitxes on consta el nom, curs i intolerància. Els 

alumnes d’infantil la trobaran tot just al costat de la seva safata i els de Primària els hi 

facilitarà la monitora al passar per la línea de cuina. 

El menjar serà revisat per cuina i posteriorment per la monitora, assegurant així que no 

hi hagi cap errada. A Infantil i 1r, cada alumne al.lèrgic té el seu lloc fixe que sempre 

ajuda a una millor ubicació del nen/a, a Primària seurà en ordre d´entrada al menjador. 

A més a més, l´alumne al.lèrgic o intolerant sempre dinarà amb una safata distingida de 

la resta; de color blanc, fet que ajuda a tenir un major control. 

 

  

 

Tot l´equip de monitoratge és coneixedor de l´alumnat que pateix al.lèrgia alimentària i 

també tenen com a mínim unes  nocions bàsiques al respecte. 

Al despatx de l’equip directiu,  hi hauran els possibles medicaments autoritzats a donar 

en cas de reacció al·lèrgica. (Nosaltres intentarem tenir també les medicacions 

duplicades).  

 

En el cas d’un suposat cas de reacció al.lèrgica, posaríem en pràctica el Protocol 

d’actuació, segons la gravetat contactaríem amb els Serveis Mèdics d’urgència i també 

amb la família, i mentre tant posaríem en pràctica coneixements dels cursets de Primers 

Auxilis.  
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7. COMISSIÓ DE MENJADOR DEL CONSELL ESCOLAR  

Aquesta comissió s’encarrega del control i seguiment del servei per avaluar-ne el 

funcionament, els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, l’espai de lleure... 

Té com a funció, també, la formulació de propostes de millora per tal de corregir les 

possibles mancances que s’observin. 

La Comissió de seguiment del servei de menjador al nostre centre estarà formada per: 

. Membres de l’AFA integrants del Consell Escolar, designats per aquesta tasca.  

. Membres de l’equip directiu i de l’equip docent.  

Es reuniran amb la periodicitat i necessitat que pactin les parts. 

 

 

8. NORMATIVA 

 La coordinadora de menjador , tindrà un registre d’incidències on anotarà les conductes 

disruptives que es puguin produir durant el transcurs de l’horari de menjador. Quan  

se’n produeixin 3 faltes greus en un mateix trimestre menjador la coordinadora passarà 

la informació a la comissió de menjador i aquesta valorarà quines mesures disciplinàries 

s’hauran d’aplicar, arribant si fos el cas, a una expulsió temporal o definitiva del servei 

de menjador.  Considerem faltes greus totes aquelles actuacions que posen en perill al 

mateix alumne/a, a la resta d’alumnat o personal del centre, provocant reiteradament 

situacions que impedeixen el bon funcionament del servei de menjador. 

 

9. PROJECTE D’ANGLÈS AL MIGDIA: el nostre projecte consisteix en garantir 

que al menys la meitat de la plantilla del monitors/es de menjador parlant en anglès. 

Això fa que des de que recullen als nens, a les 12’30h i fins les 15h, la conversa amb els 

infants, sigui tota l’estona en anglès. A més, cada grup classe, té assignat un dia a la 

setmana, on fan activitats dirigides, sempre de caire lúdic. 

 

 

 



PLA DE FUNCIONAMENT DE MENJADOR 

Escola Mallorca 

    

. ENS HO MENGEM TOT!! 

Actualment ens hem inscrit, per participar per 1a vegada, al projecte que ens ha ofert 

l´Ajuntament de Barcelona per tal de treballar, des del mes de gener fins al mes de maig 

el malbaratament d´aliments  als menjadors escolars. 

 Setmana del 12 al 16 de gener: taronja 

 Setmana del 2 al 6 de febrer: llenties 

 Setmana del 2 al 6 de març: peix 

 Setmana del 13 al 17 d’abril: pollastre 

 Setmana del 4 al 8 de maig: mongeta tendra 

Per  a cada aliment es preveu una acció a dur a terme cadascun dels dies de la setmana: 

  

 Dilluns: De què parlem? D’on ha vingut? 

 Dimarts: Quant producte hem llençat? 

 Dimecres: I això quant costa? 

 Dijous: Som molts. Quant malbaratem entre tots? Fem pila. Com evitem el 

malbaratament? 

 Divendres: Com ho comuniquem? 

 

 

 



. COL·LABOREM AMB AGENDA 21 DE L’ESCOLA!! 

 

. BIBLIOTECA-AULA D’ESTUDI: 

Des del servei de menjador, també oferim un espai al migdia (a la biblioteca de 

l’escola), per fer deures, estudiar o llegir, a tots aquells nens/es que de manera 

voluntària els hi vingui de gust fer-ho. S’estableixen dos dies a la setmana (consensuats 

amb la direcció del centre). Poden fer ús d’aquest espai els alumnes a partir de 3r de 

primària, fins a 6è de primària.   

 

. JOCS DE TAULA I FULLS I DIBUIXOS PER PINTAR: 

Dos dies a la setmana, també oferim l’espai de jocs de taula, on traiem la nostra capsa al 

costat dels porxos. Tenim un full de registre, on els alumnes s’han d’apuntar i dir quin 

joc és el que han agafat. Quan han acabat, un nen/a responsable s’encarrega de fer una 

ullada al joc tornat i escriure al full de registre, si està correcte. D’aquesta manera els 

nens/es es responsabilitzen d’allò que agafen i de tornar-ho en les mateixes condicions 

en les que ho han agafat. 

 

. TALLER DE BALLS 

Des de fa ja uns quants cursos, aprofitem els dilluns al migdia, per fer uns tallers de 

balls, on s’apunten de manera voluntària tots aquells nens/es de 2n a 6è de primària que 

tenen ganes de passar-ho bé i moure una mica l’esquelet. El curs passat, vàrem aprofitar 

per ensenyar tot allò que fem al migdia, al Mallorca Musical. 

 

 

 

 

 

 



 

. DIA SENSE PILOTA 

Des del curs passat, tenim una dia a la setmana, on no es pot jugar amb pilota. 

D’aquesta manera els alumnes han de buscar alternatives amb altres tipus de jocs. 

Moltes vegades els monitors improvisen jocs a la pista amb tots aquells nens/es que 

volen participar. 

 

 

 

 

. CELEBREM ELS ANIVERSARIS 

Cada final de mes (dijous o divendres) mengem coca. Els alumnes que han fet anys 

durant el mateix, es posen unes corones (que han confeccionat ells mateixos) i 

reparteixen coca a la resta de companys. 

 

 

 



. PROJECTE MSM (Menys Soroll Millor) 

Aquest curs, hem iniciat un projecte de contaminació acústica, conjuntament amb la 

resta d’escoles que gestionem. L’objectiu principal d’aquest projecte, és prendre 

consciència que el soroll és un fenomen no desitjat, i que la continua exposició a nivells 

superior als decibels recomanats pot produir problemes de salut, prendre consciència del 

benestar que ens pot produir dinar amb un to de veu adequat, fer files sense cridar, no 

barallar-se pel lloc que ens toca, tractar el material amb cura i sense pressa, etc... 

Per fer més engrescador el projecte, hem creat la figura dels guardians del silenci, on 

dues voluntàries o voluntaris ens ajudaran en el mateix. 

 farem servir suports audiovisuals (biblioteca/ aula polivalent) 

 àudios (altaveu) 

 mesuradors de decibels (demanats al centre de recursos) 

 semàfor  

 

 

 

 

. DIA DE LA PAU 

 

 



. ENS VISITA “SUC DE CONTES” 

 

 

 

 

 

10. ENTREGA D’ALUMNAT 

Entregarem l’alumnat a les famílies l’últim dia del 1r trimestre, durant la jornada 

intensiva i puntualment quan hagin de sortir durant la nostra franja horària. 

Cal que ens hagi avisat la tutora o portin una nota indicant a quina hora el recolliran. 

Dies puntuals, entregaran les Monitores Referents o Coordinadora. 

Durant els dies de jornada intensiva no podrà marxar sol cap alumne que no tingui 

signada l’autorització pels seus pares ni els que no hagin estat autoritzats a marxar amb 

algú diferent als seus familiars directes. 

Es tindrà una màxima atenció amb els alumnes amb circumstàncies familiar especials 

que estiguin notificats a Direcció i així ens ho facin saber. 

 

11. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS   

Podrem administrar medicaments sempre que vagin acompanyats de la recepta mèdica i 

autorització, indicant dosis i altres especificacions si fos necessari. També tenim accés 



als llistats actualitzats (que ens passen des de la secretaria de l’Escola), per poder 

administrar el paracetamol, sempre amb prèvia trucada a la família. 

En cap cas administrarem cap medicament sense aquests criteris. 

Donaran els medicament exclusivament les Monitores Referents o Coordinadora. 

 

 

12. ALTRES TASQUES D’ALCOES SL 

Tot seguit, trobareu un petit resum de tasques fetes per nosaltres: 

- Gestió del servei de matiners de l’Escola. 

- Gestió del servei de ludoteca de l’Escola. 

- Gestió del servei de ludoteca extra durant la jornada intensiva. 

- Gestió administrativa de: menjador, matiners i ludoteca. 

- Servei de monitoratge per a sortides escolars. 

- Servei de monitoratge per a reunions d’escola i AFA. 

- Realització del sopar de graduació. 

- Realització dinar de Nadal del Claustre de professors/es. 

- Elaboració de castanyes i moniatos per l’AFA. 

- Realització del dinar de germanor de l’Escola: curs 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018 

 


