
 

 
 

L’equip Educatiu  
del menjador de  

l’Escola MARTA MATA  

us dona la benvinguda al  
 

Curs 2016-2017 
 

 
 

Instruccions del menjador.  
 



 

 

Benvolgudes famílies de l’escola Marta Mata: 
 

1. Presentació 
En nom de Serunion, em plau adreçar-me a vostès per tal de saludar-

los i per informar-los que, durant el curs escolar 2016-2017, Serunion serà 

l’empresa responsable del servei de menjador d’aquest centre. 

Volem agrair-los expressament la confiança que han dipositat en nosaltres. 

De segur que hi correspondrem amb la mateixa qualitat de servei que ens 

ha dut a ser l’empresa de restauració elegida per més de 1.900 centres 

educatius de tot Espanya.  

En els més de 25 anys que anem treballant en aquest sector, la nostra 

filosofia s’ha fonamentat en tres pilars que sostenen el nostre treball diari: 
 

+ Alimentació de qualitat, sana i equilibrada. Al llarg del curs 

oferirem una selecció de menús – planificats amb tota cura per l’equip de 

dietistes de Serunion i certificats per la Universidad de Navarra– que 

compleixen amb les pautes dietètiques proposades per organismes 

nacionals, europeus i internacionals. Mensualment, els informarem del 

menú que servirem als seus fills. 
 

+ Hàbits alimentaris i educació a la taula. Som professionals de la 

restauració, però també ens considerem –especialment– corresponsables 

de l’educació dels més petits en els seus hàbits alimentaris. El personal de 

Serunion col·laborarà amb els pares a ensenyar als seus fills menjar de tot, 

a fruir d’una dieta equilibrada i, per suposat, a comportar-se a la taula.  
 

+ Activitats educatives en l’horari de menjador. Els nens passen 

al menjador una part molt important del seu temps al col·legi. Els monitors 

de Serunion programen i desenvolupen activitats lúdiques diverses per tal 

que els nens frueixin encara més de les hores dels àpats.  

Per a això a Serunion disposem d’un equip professional amb la 

formació i experiència necessàries a fi i efecte d’atendre totes les situacions 

que es produeixin. Ells i tot el gran equip de Serunion estem al seu servei.  

Els responsables del nostre treball al seu centre són: 

Laura Gimeno Carmen Cortes Jessica López  

Cap d’àrea:  

és el responsable 

principal del servei al 

seu centre 

Responsable de cuina: 

dirigeix l’equip encarregat que 

els nens s’alimentin de 

manera correcta i equilibrada 

Responsable de monitors:  

dirigeix l’equip que realitza les 

activitats lúdiques 



 

 

 

A més, poden disposar sempre dels continguts de la nostra web:  

www.serunion-educa.com. 

En cas de dubte o si desitgen realitzar qualsevol tipus de consulta, 

poden comunicar-se amb nosaltres en el nostre número d’atenció 

93.685.60.40 o enviar un e-mail a escolamartamata.ven@serunion.es.   

 

Tot esperant que quedin absolutament satisfets amb el nostre servei 

Atentament, 

 

 

2. Introducció 
El menjador escolar és un servei complementari que té com a objectiu 

atendre les necessitats alimentàries i educatives dels usuaris de l’escola.  

El menjador és un servei voluntari i de pagament que l’escola 

ofereix tant als alumnes com als professionals del centre.  

 

3. El Servei 
 

a. La cuina 
El menjar que consumim, és l’anomena’t “CUINA IN SITU”. És a dir, 

cuinat diàriament a la cuina del centre per la nostra cuinera Carmen .   

S’elabora amanida variada diàriament.  

Elaborem dietes especials segons previsió del centre. Per motius 

religiosos, al·lèrgies o malalties. Per demanar qualsevol dieta demaneu 

la fitxa de sol·licitud dieta i recordeu d’adjuntar el certificat mèdic 

(sense certificat mèdic no es donarà cap dieta al·lèrgica).  

 

b. L’horari 
Educació Infantil i Educació Primària:  

De les 12:30 hores a les 15:00 hores (2 hores i mitja). 

 

c. Instal·lacions 
Dins de les instal·lacions de l’escola (al menjador escolar). 

http://www.serunion-educa.com/


 

 

 

d. Menús 
Els menús estan elaborats per dietistes titulats. Per poder consultar el 

menú hi ha diferents possibilitats:  

 Cada mes s’entregarà a cada família un menú del mes. 

 Es penjarà a la cartellera del menjador un menú del mes en curs. 

 Es penjarà a la pagina del centre un menú del mes en curs. 

 

e. Medicació 
Seguirem el protocol de l’escola. 

 

f. Informes 
 P3 P4 i P5 Primària 

De SEP a JUN 
Agenda Trimestral Trimestral 

Final Trimestre 

 

g. Personal 
A la cartellera del menjador podeu trobar la fotografia amb el nom de 

cada monitor - monitora.  

 

h. Tipus d’usuaris i pagaments 
Si l’alumne té algun deute pendent de cursos anteriors, sigui 

com alumne habitual, o com alumne esporàdic, no podrà fer ús del 

servei fins que saldi el deute amb l’empresa.  

 

i. Habitual. 
El que utilitza regularment el menjador i durant un període de temps 

perllongat (tres, quatre o cinc dies a la setmana). 



 

 

Forma de pagament 

El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. Cal 

emplenar la fulla d’inscripció, i lliurar-lo a la coordinació del menjador, per 

introduir les dades al sistema. 

L’import mensual que cal pagar per la utilització del menjador durant 

tot el curs serà per dies lectius (6,20€ per dia lectiu) i es cobrarà a mes 

vençut. No es retornaran els dies no justificats. Es facturarà en deu 

mensualitats de Setembre a Juny.  

Els rebuts es passaran els 5 primers dies del mes. 

 

 

Impagament d’una quota 

En cas de retorn d’un rebut, l’empresa informarà, via sms i carta, al 

pare, mare o tutor/a, que serà lliurada en mà a l’alumne/a, de la quantitat 

pendent de pagar, el compte bancari on fer l’ingrès, el número de 

referència que ha de constar i la data límit per fer-ho efectiu (informar amb 

una antelació mínima de 7 dies). Simultàniament, s’informarà per escrit a 

la direcció del centre dels alumnes que tinguin algun deute pendent. 

En el cas de no liquidar el deute en el període estipulat a la carta, 

l’alumne no podrà seguir fent ús del servei de menjador. 

L’ingrés s’ha realitzar a traves del número de compte  

0999-87-02-08517880 del BBVA.  

Al justificant bancari s’ha d’incloure el nom de l’escola, el nom de 

l’alumne i el curs i molt important el numero de la factura.  

 

Comunicació d’absència puntual del servei 

Per absència puntual es retorna només l’import del dinar (3,10 €) a 

patir del primer dia lectiu sempre i quan es comuniqui amb una 

antelació mínima de 24 hores. En cap cas es tornarà l’import de les 

despeses fixes: monitor, material, gestió del servei, etc.. 

Per formalitzar aquest tràmit caldrà enviar via correu electrònic 

(escolamartamata.ven@serunion.es) o enviant un Whatsapp al telèfon del 

menjador (664.77.03.99), tot indicant; nom i cognoms, curs i centre 

escolar de l’alumne i nom i cognoms del pare/mare o tutor.  

 

 



 

 

ii. Esporàdic. 
El que l’utilitza de forma aleatòria. 

L’alumne que vulgui fer ús del servei de menjador un dia determinat 

haurà de comprar un tiquet de menjador esporàdic i comunicar-ho 

emplenant i dipositant el tiquet a la bústia del menjador o entregant-lo 

directament a la coordinadora del centre (indicant; nom i cognoms, curs i 

centre escolar de l’alumne i nom i cognoms del pare/mare o tutor) ABANS DE 

LES 15 HORES DEL DIA ANTERIOR A FER US DEL SERVEI. 24 HORES D’ANTELACIÓ. 

Si s’ha avisat amb 24 hores d’antelació es pot dipositar el tiquet a la bústia 

fins les 10 del mati del dia que es farà ús del servei. 

 

Una persona responsable de l’empresa càtering serà l’encarregada de 

recopilar, diàriament, les dades dels alumnes esporàdics del servei. 

 

Forma de pagament i obtenció dels tiquets 

Opció A: 

a) L’usuari haurà d’efectuar un ingrés, al caixer automàtic segons les 

instruccions, corresponent a l’import equivalent al dia o al nombre de 

dies que l’alumne vulgui o prevegi utilitzar-lo, tot indicant el nom de 

l’alumne/a, el curs i el centre on està matriculat. (Exemple: 12 dies 

x 6,80 € = 81,60 €) 

b) El resguard bancari de l’ ingrés efectuat es dipositarà a la bústia del 

menjador.  

c) El/La coordinador/a del menjador el recollirà i dipositarà en un sobre 

tancat amb el nom del nen el numero de tiquets equivalent al ingrés 

realitzat. S’apuntarà el numero de tiquets entregat per evitar 

malentesos.  

d) A l’hora de sortir l’alumne trobarà a la seva bosseta de l’esmorzar el 

sobre tancat amb els tiquets llestos per utilitzar.  



 

 

PAGAMENT DE TIQUETS MITJANÇANT CAIXER AUTOMÀTIC 

 

El procediment d’utilització del sistema de pagaments de tercers de La 

Caixa és el següent: 

 

1. Sempre s’haurà d’utilitzar un caixer automàtic de La Caixa (no es pot fer 

servir la finestreta). 

2. Una vegada estem davant del caixer automàtic haurem d’introduir la 

targeta de crèdit o dèbit on vulguem rebre el càrrec (pot ser targeta de 

qualsevol entitat bancària). 

3. Després de fer el procés de validació de la targeta (introducció del codi 

PIN), haurem d’anar al menú “Altres Operacions”. 

4. A continuació anar a “Pagaments”. 

5. A continuació anar a “Col·legis i Matrícules”. 

6. A continuació anar a “Amb el codi d’entitat”. 

7. Aquí haurem d’inserir el codi d’entitat assignat per Serunión de 7 dígits. 

Escola Marta Mata 0381295 

8. Un cop s’hagi inserit el codi d’entitat apareixerà en pantalla el nom del 

col·legi i un concepte genèric de Serunión. 

9. A continuació haurem d’inserir l’import que volem paga i el remitent que 

ho fa, en aquest cas s’haurà de informar del nom i curs de l’alumne. 

10. Finalment validarem la operació i el sistema ens generarà dos 

comprovants de pagaments: 

Justificant de pagament per  

lliurar a l’entitat receptora 

Justificant de pagament per  

al client 

Aquest s’haurà d’introduir a la 

bústia del menjador de l’escola. 

Aquest justificant és el 

comprovant per el pagador. 

 

Opció B:  

Tots els matins de 9 a 10 es poden comprar tiquets i avisar de 

l’assistència esporàdica a la coordinador del centre que estarà al despatx 

del menjador.  

 



 

 

i. Situacions excepcionals 
En cas de programar una sortida d’un dia fora del centre, l’empresa de 

càtering proporcionarà un pícnic per als alumnes usuaris habituals del 

menjador. El centre haurà de comunicar a l’empresa, amb una antelació 

mínima de 72 hores, els cursos afectats i data de la sortida. 

Si algun alumne usuari del servei de menjador no té intenció de fer la 

sortida o d’utilitzar el picnic, haurà de comunicar-ho per escrit al centre i, si 

és el cas, preparar el servei habitual de menjador al centre. 
 

4. Que cal portar? 
 

a. Alumnes de P3 

- Bata amb el nom de l’alumne en lloc visible 

- 1 necesser amb raspall de dents i pasta de dents 

- Una bosseta de tela per enviar el material a casa els divendres 

- 1 capsa de mocadors de paper 

- 1 bossa de tovalloletes humides 
 

 

b. Resta d’alumnes 

- Bata amb el nom de l’alumne en lloc visible. (opcional per a cicle superior) 

- 1 necesser amb raspall de dents i pasta de dents 

- 1 capsa de mocadors de paper 

- 1 bossa de tovalloletes humides 
 



 

 

5. Comunicació amb el menjador 
 

Via paper: La bústia del menjador 

Via correu electrònic: escolamartamata.ven@serunion.es  

Via telefònica: Coordinadora del Centre (Jessica) 664.77.03.99 De 

Dilluns a Divendres de 9:00 a 10:00 

Via presencial:  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 a 

10:00 

9:00 a 

10:00 

9:00 a 

10:00 

9:00 a 

10:00 
9:00 a 10:00 

O sempre que es demani cita amb antelació prèvia.  

Dubtes amb els pagaments o impagaments: Per tractar qualsevol 

tema relacionat amb el pagament o impagament del menjador, ja 

sigui usuari habitual o esporàdic, podeu posar-vos en contacte amb 

Serunion Trucant al telèfon 93.632.70.55 i preguntar per la Sra. Nuria 

Macho, de les 10 a les 16 hores.  

 

6. Normes del menjador 
 

 El servei de menjador es reserva el dret d'admissió d'alumnes. 

 Els coberts són per utilitzar-los per a menjar, mai per a jugar. 

 El menjador és un espai educatiu més, i com a tal cal que els 

alumnes aprenguin a menjar de tot en més o menys quantitat. 

 Si un alumne/a menja malament o poc, es prendrà nota per tal 

d'informar a la família perquè prengui les mesures oportunes. 

 Tots els alumnes que fan ús del menjador tenen el deure de complir 

totes aquestes normes, i els monitors/es vetllaran perquè es 

compleixin. 

 Per gaudir del servei de menjador s'haurà d'haver assistit a les 

classes del matí. 

 Els/les alumnes que hagin de sortir del centre en horari de menjador 

per visita mèdica o problemes familiars, cal comunicar-ho amb 

anterioritat al tutor/a i hauran de ser recollits per una persona 

autoritzada, pel pare/mare o tutor/a legal, que omplirà el full de 

registre de sortida.  

 Caldrà avisar de qualsevol al·lèrgia que tingui el vostre fill/a.  
 En cas puntual que l’alumne/a hagi de rebre “dieta tova” caldrà 

avisar a les nou del matí enviant un sms al telèfon de coordinació.

mailto:escolamartamata.ven@serunion.es


 

 

7. Objectius del menjador 
 

Tots els alumnes, començaran a realitzar diàriament uns hàbits 

higiènics i de comportament a taula. Aquest hàbits a treballar són:  

- Aprendre a menjar de tot. 

- Identificar diferents aliments pel nom correcte. 

- Aprendre a comportar-se a taula. 

- Divertir-se i aprendre en el temps de lleure. 

- Assolir hàbits d’higiene personal. 

- Participar en les activitats proposades pels monitors. 

- Respectar les persones i aprendre a compartir. 

- Ser autònoms a l’hora de menjar. 

 

8. Acollida del migdia 
 

Per intentar conciliar la vida familiar amb la laboral oferim aquest nou 

servei que permet a les famílies recollir els infants fins a una hora després 

de sortir de l’escola per poder-los portar a casa a dinar. Es pot aprofitar 

aquesta estona per jugar o relaxar-se una mica abans de dinar. Els preus 

mensuals per aquesta activitat son:  
 

Preus Mensuals  
½ hora 1 hora 

Primer Fill 2n Fill 3r Fill Primer Fill 2n Fill 3r Fill 

3 dia / setmana 13 € 11,70 € 11,05 € 20 € 18 € 17 € 

4 dia / setmana 16 € 14,40 € 13,60 € 26 € 23,40 € 22,10 € 

5 dia / setmana 20 € 18 € 17 € 30 € 27 € 25.5 € 

Esporàdics 2 € 2,50 € 

 

Per al segon germà hi haurà un descompte del 10%  

Per al tercer germà hi haurà un descompte del 15 % 

El pagament es farà efectiu mitjançant pagament per caixer 

automàtic, en efectiu a la coordinadora o mitjançant domiciliació bancària 

(en mes d’un germà, només es passarà un rebut per família) per mes 

avançat.  

S’ha d’entregar en justificant bancari del 1 al 5 de cada mes.  
 

El funcionament de l’ acollida serà el següent:  
- Només s’obriran les portes a la 13:00 i a les 13:30 per recollir la canalla.  

- Aquelles famílies que arribin més tard se’ls hi cobrarà com a hora sencera.  

 



 

 

9. Activitats i Projecte del curs 

 
Aquest curs, alhora del menjador es treballarà entre d’altres el 

projecte “Activa’t pel món”. 

Farem tallers, jocs i xerrades sobre els països del 5 continents, per tal 

de conèixer el món que ens envolta.  

 
Les activitats es realitzaran del Octubre al Maig.  

Setembre és un mes de coneixença  

Juny és un mes d’acomiadament.  

 

A l’Octubre s’obrirà l’hora de Bibliodeures per aquells alumnes de 3r a 

6è que vulguin aprofitar l’hora d’esbarjo per avançar tasques.  

 

 
 



 

 

 

 

 
Restem a la vostra 

entera disposició. 
 

  

Us desitgem un molt bon 
curs 2016-2017 

 
L’equip educatiu 

 


