
 

 
 

  EL FULLETÓ DEL MENJADOR 
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Benvingudes famílies al Fulletó del Menjador !!  
L´empresa AlimentArt gestiona un any més el servei de menjador a la nostra escola. 
Aquest any podreu consultar cada mes el fulletó del menjador, on hi trobareu tota la 
informació relacionada amb les activitats i tastets relacionades amb les hores del migdia. 
 

Presentació de l´equip del menjador Curs 2019/2020 

    Coordinació ( comunicació menjador // famílies ) 
Coordinadora:      
Cristina Dordal 
Horari d´atenció a les famílies: 
De dilluns a dijous de 9:00 a 10:00 al menjador de l´edifici de baix. 
Els divendres de 9:00 a 10:00 a partir d´ara al menjador de l´edifici de adalt. 
Telèfon de contacte del menjador 664 54 80 54  
Correu electrònic :   menjadorildefonscerda@gmail.com  

 

    Equip de cuina                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Cuinera       Ajudant de cuina 
Josefa Domínguez ( Pepi  )                                                              Carmen Prado 
 

       AlimentArt Educant Petits Paladars 
                                

A Ildefons Cerdà tenim cuina propia i cuidem al màxim tots els aliments que oferim 
als infants cada dia. Desde la cuina es vetllen totes les intol.leràncies i/o al.lèrgies 
alimentàries. 
Cada mes trobareu a la web de l´escola dins el MENJADOR, el menú de cada mes 
amb les seves variants i el fulletó del menjador. 
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                     Equip de monitors/es  
          
Cicle Educació Infantil   

   
         p3                                   p4 i p5                                                              1er i 2on 
         Carla Carol,                  Marta Romero, Jose Muñoz,                       Nagore Romero, 
         Silvia Sanglas              M José Montalbán                                          Ester Baucells 
 
                                                                            
  Cicle Mitjà i Cicle Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               3er, 4rt, 5è i 6è 
               Ester Alsina, Martina Pedrosa, 
               Minerva Vega 
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                       Projecte Educatiu  
La línia pedagògica estarà completament lligada a la 
mateixa de l’escola sempre proposant activitats que 
permetin continuar amb el creixement dels infants dins 
del temps educatiu que s’ocupa. 
Dins el nostre espai de convivència, acompanyarem als infants en el seguiment dels 
hàbits i rutines d’higiene i alimentació en el temps del menjador a més de guiar els 
diferents comportaments socials i de convivència. 
Els nens i nenes d’educació infantil i primer cicle de primària aprendran els conceptes 
bàsics de l’alimentació sana i equilibrada, per tal d’incorporar poc a poc bons hàbits en 
el seu quotidià. 

El dijous dia 3 d´octubre l´equip de coordinació i 
monitoratge es va reunir per fer la programació trimestral 
de tots els cursos. 
 
En el projecte pedagògic 
que es durà a terme durant el 
servei es programaran 
activitats de caire educatiu 
(tallers, jocs, dinàmiques, 
esports...) dinamitzats per 
els monitors/res. 

 
TASTETS ( Una vegada al mes realitzarem un tastet per a 
donar a conèixer nous aliments i noves textures als infants 
aquest van acompanyats del projecte pedagògic cada un 
amb activitats diferents ). 
ESPORTS EN VALORS  
( Cada trimestre treballarem 

els esports en valors durant l´estona del pati del migdia ). 
JOCS AL PATI 
Aquesta proposta preten que el joc educatiu revisqui al 
pati de l´escola durant les hores del migdia. 

 
EDUCANT EN LES EMOCIONS 
El primer pas per entendre i expressar les emocions és 
reconèixer-les, ja que és la manera de poder regular-les.  
A través de jocs i contes ens coneixarem una mica més i 
ens ajudarà també en la resolució de conflictes. 
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                Un cop d’ull  
 

 

 
 


