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QUI SOM
VA DE LLEURE

Va De Lleure és una entitat educativa especialitzada en la gestió a la carta de serveis per a
l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu
principal oferir un servei de qualitat.
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis.
A Va De Lleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal
tret diferencial. Per això, disposem d'un equip de professionals preparats per realitzar qualsevol
activitat.
Els nostres clients són Ajuntaments, AMPA,s, AFA's, AFI's, Escoles infantils, de primària i instituts
entre d'altres.

"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"

M. Van Doren

EL NOSTRE IDEARI
VA DE LLEURE

Les activitats en el lleure són un complement indispensable a l'educació reglada.
Per això, oferim una sèrie d'activitats que permeten als participants el creixement personal i la
relació entre altres persones.
L'organització de l'activitat es fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal de personalitzar al
màxim les activitats sempre seguint tant l'ideari de l'escola com el nostre. Realitzem una anàlisi
de les necessitats del centre i a partir d'aquí planifiquem i programem diferents activitats i
accions.
Els nostres objectius generals són:

Potenciar el diàleg com a
resolució de conflictes

Conèixer a nous companys i
companyes i potenciar la
relació entre aquests

Tenir cura del
material i de
l'espai per tal
d'afavorir el bon
desenvolupament
de l'activitat

Introduir a l’infant en
activitats educatives en
l’àmbit del lleure que li creïn
interessos i motivacions

Treballar hàbits i actituds
relacionades amb el
benestar, la seguretat i la
higiene personal

MENJADORS
ESCOLARS

ELS NOSTRES MENÚS
<< No podem pensar bé, estimar bé i somiar
bé, si no hem menjat bé >>

- Virgina Wolf-

CREACIÓ DELS MENÚS
Els menús es realitzen mensualment per adaptar-nos a les necessitats de cada centre. A
més, d’aquesta manera és possible introduir noves receptes amb ingredients de temporada.

Realitzats per una
dietista col·legiada

Departament
pedagògic

Ampa
Cuiners/es
Coordinadors/es
Escola

Dietista

Famílies

Cada mes es farà arribar el menú per poder recollir totes les propostes de millora.
Aquestes suggerències es retornen a la dietista per poder incorporar-les, complint amb la
nostra filosofia i amb les recomanacions de la Generalitat.

Viu sa és un centre multidisciplinar ubicat al municipi de Les
Franqueses. Ofereix servei de nutrició i dietètica, psicologia,
logopèdia i assessorament educatiu i familiar. El centre està
format per diversos despatxos totalment equipats per a
cada servei i per a cada pacient.

ADAPTACIONS
Realitzem adaptacions dels menús, procurant que siguin el més semblant possible al menú
basal.
- BASAL (proposta sopar)

- SENSE OU

- OVOLACTEOVEGETARIÀ

- SENSE CARN

- SENSE PEIX

- TRITURATS

- SENSE SORBITOL

- SENSE LACTOSA

- MESTRES

- SENSE GLUTEN

- SENSE PORC

- PÍCNIC*

*Oferim servei de carmanyola per excursions, aquestes estaran elaborades d'un primer
plat, segon, peça de fruita, pa i aigua.

ELS NOSTRES MENÚS
FILOSOFIA DELS NOSTRES MENÚS
Dieta mediterrània
Ingredients de temporada
Proveïdors de primera qualitat i de proximitat
Complim les recomanacions de la Generalitat
Cuinem com a casa

COMPOSICIÓ DELS MENÚS

*Màxim permès per la generalitat, Vadelleure procura reduir els fregits.

ELS NOSTRES MENÚS
CUINEM

"COM A CASA"

Va De Lleure pretén que els infants gaudeixin de l’espai del menjador i sigui el més semblant
possible al fet de dinar a casa. La cura en l' elaboració dels menús és molt important per contribuir
en aquesta tasca. Els/les nostres cuiners/es es formen i s'actualitzen constantment per tal de poder
complir aquesta missió.

Els/les cuiners/es disposen d’un receptari dels plats
que composen els menús. Aquest receptari està creat
per una comissió formada per l’equip pedagògic de Va
de Lleure,

cuiners i dietista.

D'aquesta manera,

permetem que els cuiners proporcionin la seva
"esencia" a les receptes.
Està demostrat que sovint mengem pels ulls i això fa
que haguem de tenir en compte altres factors a més
del gust. La part visual dels plats és molt important i
per això tant a l'hora de fer els menús, elaborar el
menjar, servir-lo i presentar-lo tenim molt en compte
els colors, les textures i combinacions que composen
els nostres plats.

<< Cuinar és un art, i tot art requereix saber de
tècniques i materials>>
- Nathan Myhrvold-

ELS NOSTRES MENÚS
EXEMPLE MENÚ MENSUAL

Cuidem el planeta reduint el consum de proteïna animal.

Escull

Els/les cuineres elaboren dues salses i els infants podran escollir

salsa

segons la seva preferència.
Els infants, a través de diferents metodologies, i sempre amb
l'acompanyament dels educadors seran els encarregats d'escollir el
menú d'aquell dia.

Tant el peix com la fruita no s'especifica al menú ja que varia en funció de la disponibilitat del mercat i de cada
proveidor. En cas que sigui necessari s'informarà setmanalment a través de l'aplicatiu TPVescola quina fruita i peix es
servirà la proxima setmana.

ELS NOSTRES MENÚS
EXEMPLE MENÚ MENSUAL
El menú basal consta amb una proposta de sopar, la qual permet garantir l'equilibri de les
dietes.

ELS NOSTRES PROVEÏDORS
A Va de Lleure comptem amb proveïdors propers a cada centre:
-EXEMPLE DE PROVEÏDORS DE LA CUINA CENTRAL SITUADA A CARDEDEU-

FRUITA I VERDURA
La Pageseta és el nou projecte de la Maria Giner. Desdel 2016, ha
ampliat horitzons i s’encarrega de la producció d’hortalisses
ecològiques en 5 ha repartides en tres finques del Vallès Oriental.
Ecocentral és la central de compres d’Ecodaquí i és l’encarregada de
portar-nos la fruita i la verdura ecològica que no ens arriba dels
pagesos i pageses més pròxims a cada escola. Aquesta verdura
principalment prové d’altres productors catalans i de forma puntual
pot tenir l’origen en algun altre punt de la Península. En el cas de la
fruita, com que aquesta varia en funció de la temporalitat i les
condicions agroclimàtiques, tenim diversos productors que ens
subministren, tots ecològics i principalment ubicats a Lleida, al nord
de Castelló i a vegades en altres punts de l’Estat.

PROTEÏNA VEGETAL
VEGETALIA és una empresa local molt afí a la nostra
filosofia i pionera en la producció i innovació al voltant de
la proteïna vegetal ecològica. Està ubicada a Castellcir i fa
una aposta clara per l’abastiment a col·lectivitats i,
especialment, menjadors escolars.

PA
PREPA és la panificadora on
comprem el pa ecològic.

ELS NOSTRES PROVEÏDORS
CARN
CONILL COM CAL És un productor de família pagesa que es dedica
a la producció de conill sempre amb una alimentació de l’animal lliure
de transgènics i medicaments. Ens subministra les hamburgueses de
conill per a les escoles. Es tracta d’un producte suau, saludable, ric en
proteïnes i baix en greixos, que resulta ideal per als infants i molt
atractiu.

SUBIRATS és una empresa productora de carn de vedella i
porc. Tenen granges pròpies de boví i oví al terme
municipal de Bigues i Riells. Son ferms defensors del
producte de KM 0, producte fet, elaborat i distribuït des de
casa seva. Controlen tots els processos per poder oferir al
client un producte de qualitat i proximitat.
BARTOLÍ és una empresa familiar amb una història de més de
50 anys. L’experiència sumada a la innovació constant els ha
situat com a escorxador d’aviram de referència. Tenen un tracte
proper i personalitzat, aposten per l’excel·lència i la qualitat, i es
comprometen amb la salut i la sostenibilitat; tots els productes
Bartolí són de proximitat, d’origen català i sense gluten ni
lactosa. Totes les seves varietats de pollastre, Pollastre Groc
Català, El Rei del Galliner i el seu Pollastre Ecològic Cococ,
provenen de granges catalanes.

CEREALS, LLEGUMS, FARINES, OU
Anna Ecològica 100% va néixer de la motivació i el convenciment de
dues emprenedores, la Sílvia i la Rosa, de poder acostar a les cuines
de col·lectivitats, els millors productes ecològics, directament i
sense intermediaris, des dels seus propis camps i des dels
agricultors, ramaders i elaboradors de proximitat.

ELS NOSTRES PROVEÏDORS
PEIX
MIRALPEIX és el nostre proveïdor de peix fresc i ASSOLIM el
proveïdor de peix ultra congelat a alta mar. Intentem comprar
peixos de mida més aviat petita per minimitzar la presència de
metalls pesants, com ara el mercuri, i altres contaminants
presents en els nostres mars. Verat, bonítol, lluç, sonsos,
maires, peix de roca i crancs o galeres per als fumets, sípia per
a l’arròs o els fideus i molt puntualment bacallà o bròtoles són
els peixos que cuinem als menjadors de les escoles. El peix
arriba a les cuines sempre desespinat. A partir d’aquí, el
personal de cuina en repassa les espines, igual que els equips
de monitoratge, que el tornen a repassar pels més menuts i
que avisen els infants grans que vigilin, perquè el peix sempre
pot tenir alguna espina.

LÀCTICS
La Selvatana és un negoci familiar iniciat per l'avi Andreu en 1970.
Es dediquen a la cría i cura de les vaques i amb la seva llet
elaboren els seus productes. La filosofia de sostenibilitat i
compromís amb l'ecologia és palesa en el seu dia a dia, des de la
forma com cuiden i alimenten el seu bestiar fins a com
distribueixen els seus productes. Gràcies a això obtenen la millor
qualitat. Aposten per la producció ecològica com un tret més de
qualitat dels seus lactis.
Absència absoluta de residus químics (herbicides, pesticides,
químics ...) i d'edulcorants, aromatitzants, conservants, espesants i
additius.
Des de 1970 a la Selvatana no ha entrat cap animal de fora. Totes
són filles de filles de filles... Això permet no haver de vacunar als
animals, ja que les seves vaques viuen en un entorn aïllat i
bacteriològicament molt conegut pel seu sistema immunològic.

EQUIP HUMÀ
Va De Lleure gestiona íntegrament el personal, ens encarreguem de la
selecció, contractació, subrogació, gestió, formació i acompanyament.

Creiem que per assolir els objectius establerts cal crear un equip educatiu que sigui responsable,
tot mantenint un grau alt de compromís amb el projecte i la nostra filosofia.
Des de Va De Lleure, ens volem nodrir d’un equip d’educadors/es que siguin coneixedors/es de
l’entorn social i educatiu. Prenem consciència que part de l’èxit de les activitats requereixen de
monitors/es dinàmics, motivats/des i amb recursos educatius propis per tal d’esdevenir un
referent tant pels infants com per a les famílies.
Treballem per tal que el personal del menjador formi
part de l’equip i s’integri dins del nostre projecte.
Potenciem les habilitats de cada persona i així
aconseguim una alta motivació i creem un projecte
personalitzat conjuntament amb l’equip.
Tot el personal realitza formació de riscos laborals i
tenen la titulació de manipulació d’aliments.
Formem als equips segons les necessitats dell
centre, infants i pròpies.

Revisem cada dia les ràtios per assegurar-nos que
tenim el personal per complir-les. En cas que no sigui
així, afegirem el personal necessari. Aquestes ràtios
són les inicials ja que cal valorar aspectes com els
espais, torns, grups i necessitats de cadascun dels
grups. Es fa una valoració per cada menjador concret.

EQUIP HUMÀ
PROCÉS DE SUBROGACIÓ
Va De Lleure gestionarà tot el procès de subrogació del personal que,
segons el conveni del lleure, obliga a l'empresa a subrogar i mantenir les
mateixes condicions dels treballadors.
En cas que hi hagi personal que, segons aquest conveni, no sigui obligatori
subrogar, la sel·lecció del personal es farà conjuntament amb la comissió de
menjador.

PROPOSTA CONCRETA
A través de la informació facilitada per part de l'AFA, Va De Lleure realitzarà una proposta d'equip
humà concreta per la vostra escola. Aquesta proposta inicial esta pensada en funció de les
necessitats i caracteristiques de l'escola.
Una vegada iniciat el servei es reavaluarà per tal de adaptar-nos al màxim a les caracteristique
del servei.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
Tots som agents educatius, i això fa que tinguem la responsabilitat d’educar i sensibilitzar els
nostres infants per enriquir el procés d’aprenentatge en tots els àmbits.
Durant l’estona de menjador, responsabilitzem als infants perquè adoptin un estil de vida
saludable i una conducta positiva de salut. Per aquest motiu és important establir uns objectius
generals i específics per a cada etapa educativa vinculats a l’ideari de l’escola, relació que en tot
moment s’estableix per acostumar els alumnes dins de la mateixa pedagogia.
Destaquem objectius generals com:
-Conèixer la procedència dels aliments i la seva temporalitat
-Promoure un espai tranquil durant l’estona de dinar.
-Desenvolupar hàbits i actituds saludables sobre l’alimentació equilibrada.
-Assimilar els hàbits de neteja i higiene entorn el menjar
-Conscienciar als infants de la importància del reciclatge
-Fomentar l’educació en valors
-Conscienciar als infants de la importància de no malbaratar menjar
-Incentivar la curiositat per tastar nous aliments
-Potenciar l’autonomia personal
-Desenvolupar hàbits d’higiene personal
-Afavorir el desenvolupament del diàleg i de la comunicació (verbal i no verbal).
-Fomentar l’educació en valors
-Desenvolupar l’autonomia personal.
-Potenciar el joc com a eina socialitzadora.
-Afavorir la convivència entre el grup.

Potenciem una dieta equilibrada acompanyant a l’infant en la seva adaptació, i donem especial
importància als valors i hàbits com els higiènics, de convivència, comunicació, autonomia,
respecte... Així com les normes de funcionament del menjador i a taula.

<<Som molt més del que mengem, però podem fer que el que mengem
ens ajudi a ser molt més del que sóm >>
- Adelle Davis-

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
PROJECTE PROPI PER CADA ESCOLA

Cada escola és única, el seu projecte de menjador també ho ha de ser.

Per poder establir una pedagogia concreta dins de l’estona d’educació no formal proposem elaborar
un Projecte de Menjador propi del centre amb la comissió de menjador on treballem de forma
tranversal les mateixes competències tant en l’estona de temps lliure o esbarjo com al menjador a
partir d’uns objectius, continguts i metodologia a seguir per part de tot el nostre equip humà.
PROCÈS DE CREACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DURANT EL PRIMER CURS.
Presentació i
posada en comú
a la comissió de
menjador del pla
de funcionament

Tasques de
reconeixement de
les necessitats del
servei.

Implantació del
pla de
funcionament i
fase de prova del
mateix

1r TRIMESTRE
CONTINGUT DEL PROJECTE
1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
2. FILOSOFIA DEL MENÚ
3. MARC TEÒRIC
EDUCACIÓ EMOCIONAL
EDUCACIÓ EN VALORS
4. OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI DE MENJADOR
5. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL SERVEI DE MENJADOR
OBJECTIUS ESPECÍFICS PEL CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6. HÀBITS
7. EL MENJADOR
EQUIP HUMÀ
QUOTIDIÀ DE MENJADOR
ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
AL·LÈRGIES
8.CONTROL I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

Redacció del
projecte

2n i 3r TRIMESTRE

Presentació del
projecte a tota la
comunitat
educativa.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
COM HO FEM?
1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Constituirem la comissió de menjador amb tots els agents educatius implicats, Escola, AMPA, Va De
Lleure, monitors/es, coordinació...
Establirem la periodicitats de les trobades per tal de crear un projecte viu. A més aquestes trobades en
permetran avaluar de forma constant totes aquelles propostes que portem a terme.
2. FILOSOFÍA DEL TEMPS DE MIGDIA
Posarem en comú el que volem i esperem del temps de migdia, tant dels aspectes d'alimentació com del
temps de lleure
3. MARC TEÒRIC
Establirem el marc teòric el qual ens guiarà a l'elaboració de les activitats, normes i funcionament del temps
de migdia. A més ens ajudarà a crear un fil conductor a seguir. Des de Va De Lleure sempre procurem que
l'educació emocional i l'educació en valors siguin part fonamental d'aquest.
4. OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI DE MENJADOR
A través de la comissió establirem els objectius general del menjador. Aquest ens derivarà als objectius
especifics a treballar per cada cicle.
5. HÀBITS
Dins d'aquest apartat crearem els hàbits de cada grup. Aquest hàbits seran
l'aplicació dels diferents objectius específics.

Aquest hàbits ens permetran

transmetre els valors essencials dels projecte i alhora fomentar els objectius
marcats.
6. EL MENJADOR
EQUIP HUMÀ
L’equip de l’estona de migdia ha de desenvolupar diferents tasques diàries com parar taula, passar llista,
revisar les dietes especials i procurar que l’espai estigui adequat a aquests infants. Així com potenciar
relacions socials, fomentar hàbits de la vida quotidiana, treballar els acords i hàbits del menjador amb els
infants, treballar hàbits d’alimentació, vetllar pel respecte entre ells i vers
als adults, acompanyar als infants en tot el procés i comunicar-se diàriament amb els tutors/es.
Dins d'aquest equip podem diferenciar:
MONITORS/ES

Són les persones de referència dels infants, la seva mirada pedagògica afavoreix l’assoliment dels
objectius i competències durant l’estona de migdia.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
COORDINADOR/A DE MENJADOR
La figura del coordinador o coordinadora serà l’encarregat/da de vetllar perquè l’equip de
monitors i monitores funcioni de manera organitzada i tingui clara la seva funció en cada
moment i tasca que realitza.
COORDINADOR/A DE ZONA
Serà la persona encarregada de donar suport a la resta de l'equip. Aquesta figura esta
pensada per poder formar un equip consolidat i així treballar tots i totes els mateixos
objectius i amb les mateixes metodologies. Motivarà i afavorirà un ambient de treball on es
potenciaran les habilitats de cadascun dels membres de l'equip. Serà la persona
encarregada d'assegurar-se l'aplicació del projecte d'escola. Tindrà una presencia constant al
servei i per tant formarà part de l'equip.

QUOTIDIÀ DE MENJADOR
En aquest apartat descriurem la rutina de cada grup d’alumnes del temps de migdia.
Parlarem dels espais utilitzats i de les rutines que segueixen diàriament per dur a terme un
servei organitzat, segur i educatiu. Establirem els horaris de les activitats plantejades per
l'equip de menjador. Va de Lleure creu amb l'importancia de l'educació en el temps no
formal i per tant fomentarem els recursos necessaris per gaudir d'aquest temps amb
diferents activitats proposades als infants.
ALIMENTACIÓ
Redactarem les normes del menjador que tenen relació
amb l'alimentació. Pactarem juntament amb els infants i
monitors quines seran i com es durant a terme. Aquestes
alhora seran consensuades amb la comissió per tal de
assegurar-nos que segueixin l'ideari del projecte i alhora
el de l'escola. Estipularem quines són les mesures en els
diferents casos ( si un infant no vol tastar res, si ens hem
d'acabar tot el que hi ha plat o no...). Amb aquestes
pautes ens assegurarem que tot l'equip humà ho
gestionarà de la mateixa manera i que per tant sempre es
seguirà la línea pedagògica establerta.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Establirem les diferents formes de resolució de conflictes i de
gestió d'aquests. De la mateixa manera que amb l'anterior
apartat, assegurarem que tot l'equip ho gestioni de la mateixa
manera. a més, com serà consensuat amb la comissió,
seguirem tots els agents educatius la mateixa metodologia i
per tant els infants no diferenciaran l'espai formal i no formal
en qüestió de conflictes.
AL·LÈRGIES
Tenir un protocol d’al·lèrgies a l’escola és necessari perquè tothom que
sigui responsable de la cura dels nostres infants en els diferents entorns
de l’activitat diària escolar: ambients, menjador, pati, excursions, activitats
extraescolars..., actuï de la mateixa manera davant d’un problema cada
vegada més freqüent, com són les al·lèrgies alimentàries.
Les reaccions al·lèrgiques poden aparèixer de manera molt ràpida i
poden arribar a ser potencialment greus, queda plenament justificat el
tenir un protocol d’actuació davant de la malaltia al·lèrgica alimentària
per disposar d’un pla d’actuació sistematitzat que reculli de manera
integral: la prevenció, la detecció, l’acció, la resolució i l’anàlisi davant
d’una reacció al·lèrgica a la nostra escola.

CONTROL I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE
Totes les mesures, processos i mitjans tindran un sistema d'avaluació per tal de mantenir
viu el projecte i que no tingui data de caducitat. La comissió decidirà cada quan cal revisar
els diferents apartats i qui serà la persona responsable de realitzar-ho.
Buscarem sistemes àgils que permetin que el projecte sigui sempre viu i actiu.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
QUÈ HI FEM AL MENJADOR?
Propostes que duem a terme per a la dinamització de l'espai de migdia

DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DIÀRIES
Segons els torns de menjador, els cicles i possibles espais disponibles dels grups a principi de
curs preparem una graella d'activitats que es va ajustant en funció de les festivitats, necessitats i
possibilitats de cada grup.
La idea és que el monitoratge i els grups es puguin organitzar diàriament i tinguin una previsió
mensual del que farem cada dia.
Hi ha tallers, per dedicar un dia a fer
una

manualitat

tranquila,

jocs

o

activitat

dinamitzats

més
(cada

monitor/a prepara jocs pel seu grup
d'infants),

esports

facilitem

material

i

lleure,
esportiu

on
i

dinamitzem torneigs o fem partits
diversos.
També donem espai al joc lliure, a
jocs

musicals

i

a

activitats

proposades pels propis infants.
ASSAMBLEA
Un dia al mes el dediquem a fer una reflexió
grupal sobre com estem, què ens agrada de
l'espai de migdia, què podem millorar, quin
plat volem repetir i quin no ens ha fet gaire el
pes, proposem jocs, activitats i deixem un
espai obert a dubtes i suggerències on els
infants poden dir la seva i el monitoratge prèn
nota de totes les idees que sorgeixen durant
l'assamblea.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
QUÈ HI FEM AL MENJADOR?
Propostes que duem a terme per a la dinamització de l'espai de migdia

BÚSTIA DE SUGGERÈNCIES
Un recurs que tenen a l'abast tots els infants
al menjador és una bústia de suggerències,
on

sovint

de

forma

anònima

anoten

inquietuds o idees.
Un cop a la setmana la coordinadora del
servei obra la bústia i anota totes les
observacions que han fet els infants per tal de
posar-hi solució o donar resposta el més aviat
possible a les seves necessitats.

QUÈ EN SABEM DEL QUÈ MENGEM?
Un dia al mes el dediquem a conèixer el què mengem, a partir de la piràmide alimentària, jocs
relacionats amb l'alimentació saludable, jocs interactius a la pissarra digital, trencaclosques... Per
poder prendre consciència de l importància de cuidar-nos i de seguir una dieta equilibrada.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
QUÈ HI FEM AL MENJADOR?
Propostes que duem a terme per a la dinamització de l'espai de migdia

RECICLEM EL QUE MENGEM
Una

sessió

trimestral

la

dediquem

a

familiaritzar-nos amb el reciclatge en més
profunditat.
En el dia a dia a l'escola hi tenim infografies
que ens expliquen què cal llençar a cada
brossa però coneixem realment perquè ho
fem?
A través de jocs de taula apropem aquesta
informació als infants.

PESA LA RESTA
Diàriament i per grups, separem en dos
recipients la matèria orgànica sobrant del
dinar, aquella que és comestible i aquella
que ja no ho és. Un cop hem acabat tots i
totes de dinar agafem el recipient de
"sobres" comestibles, ho pesem i anotem
el resultat en una graella per prendre
consciència del malbaratament alimentari
i la quantitat de menjar que llencem cada
dia.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
QUÈ HI FEM AL MENJADOR?
Propostes que duem a terme per a la dinamització de l'espai de migdia

LA REVISTETA DEL MENJADOR
Mensualment fem arribar a totes les famílies
usuàries del servei de menjador una revista
amb informacions diverses del servei.
D'aquesta manera les fem coneixedores dels
hàbits

i

competències

que

treballem

diàriament, de les normes de funcionament,
d'iniciatives dels infants o del monitoratge i
també posem cara al monitoratge i a les
diverses activitats que realitzem durant l'espai
de migdia.

CENTRE D'INTERÈS
Durant el servei, sovint ens acompanya
una mascota que és la protagonista del
nostre centre d'interès, la Volta al Món.
A

partir

d'aquest

fil

conductor

ens

endinsarem a conèixer la gastronomia de
diferents

països,

jocs

tradicionals,

festivitats de la seva cultura i algunes de
les seves tradicions.

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
COMUNICACIÓ
Un dels nostres objectius és mantenir una bona comunicació amb els diferents agents educatius
involucrats amb l'infant. Per això disposem de diferents canals per desenvolupar aquesta tasca.

MONITORS/ES
Són els/les responsables de dur a terme el projecte i per això és molt
important que Va de Lleure formi part d'aquest equip i l'acompanyi al llarg
del procés. Treballem conjuntament amb l'equip per potenciar un clima
favorable i proporcionem solucions i recolzament sempre que sigui
necessari. Això ho aconseguim amb un acompanyament constant en la seva

FAMÍLIES

tasca.

Mensualment rebran el menú i una proposta de
sopar.
Els infants de P3 diàriament reben un informe a
través de l'app TPVescola on marquem com ha dinat
i, si s'escau, una observació. Les famílies disposen
també d'un espai per comunicar-se amb el personal
del menjador.
Pels infants de primària es realitza trimestralment un
informe a les famílies amb els objectius assolits.
A més, disposem d'un telèfon de contacte, on poden comunicacar-se sempre que ho necessitin.

AFA I ESCOLA
Realitzem reunions periòdiques per poder compartir i treballar plegats.
Fem un traspàs bidireccional per afavorir l'educació dels infants.
Tot i que els conflictes es gestionen seguint la línia pedagògica establerta, al menjador es
fa un traspàs a tutors i famílies per tal de poder garantir el bon funcionament.

GESTIÓ ÍNTEGRA
Va De Lleure gestiona integrament el servei del menjador. Això implica aspectes
com:
Inscripcions, altes i baixes
Modificacions
Beques
Devolucions
Atenció a les famílies
Per realitzar aquesta tasca, disposem de dues metodologies; TPV o Tradicional ( gir bancari) .

TPV
La gestió administrativa i pagaments es realitzaran a través de l’aplicatiu TPVEscola. A principi de
curs els alumnes reben un usuari, contrasenya i les instruccions d’ús per accedir a l’aplicació.

Una aplicació que permet
estalviar temps, cues i agilitza
tots els tràmits.

Pel que fa als alumnes fixes del servei:
A l'aplicació surt l’import a pagar cada mes.
El podeu domiciliar a la targeta o bé pagarlo manualment cada mes. També oferim
l’opció de domiciliar el rebut en un compte
bancari.

GESTIÓ ÍNTEGRA
Pel que fa als alumnes esporàdics dels serveis:
A través de l’aplicació podreu comprar tiquets tant de
menjador com d’acollida i indicar a partir d’un calendari quins
dies voleu que el/la vostre/a fill/a fagi ús del servei.
Per tant, podreu notificar l’assistència esporàdica del vostre
fill/a i comprar tiquets telemàticament sense necessitat d’anar
a l’escola.
Els pagaments a través de l’aplicació TPVEscola s’han de
realitzar amb targeta de crèdit o de dèbit.

PROPOSTA ECONÒMICA
6.33€

Abonament de 2,5€ diaris per absència al menjador

Alumnes
Fixes

(notificada abans de les 9:30h del matí)
Abonament del 100% del menjador i acollida en cas de:
- Excursions (sense pícnic)

Alumnes
esporàdics

6.96€

- Colònies
- Absències de llarga durada (A partir del 3r dia es descomptara el
100%)
Col·laboració a la festa de final de curs, castanyada, carnaval...

* El 40% del preu correspont al menú i
el 60% al monitoratge.

Responsabilitat de la reparació o reposició de les eines o
estris de cuina amb un deteriori produït pel desgast lògic de
l'activitat.

* Considerem Fixe
Tots aquells que es quedin a dinar un dia o
més fixes setmanalment. Ex: un infant és
queda únicament els dilluns. Serà fixe a 4 o 5
dies al mes.

Aplicarem un descompte del 5% al segon germà i un 10% de
descompte a partir del tercer germà.

VA DE LLEURE - PLAÇA SANT CORNELI, 2
08440 CARDEDEU, BARCELONA
www.vadelleure.cat

