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0. INTRODUCCIÓ
Podem definir aquest projecte educatiu com l'instrument de concreció d'objectius
adaptats a les diversitats funcionals dels alumnes de la nostra escola durant el servei
de menjador escolar.
Aquest projecte està interrelacionat amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), la
Programació General Anual i el document Normes d’Organització i Funcionament de
Centre (NOFC).
El nostre centre disposa de servei de menjador a través de càtering. Es gestiona a
través de la persona responsable del servei amb la col·laboració de la comissió
escolar de menjador i tècniques d'alimentació.
En aquest servei es tracten i coordinen tots els aspectes que afavoreixen la correcta
alimentació de cada alumne/a, tenint en compte les diferents necessitats
relacionades amb la deglució, criteris de seguretat, adaptació de textures i d’estris, el
correcte posicionament i l'autonomia dels alumnes, així com les intoleràncies,
al·lèrgies alimentàries o dietes especials, respectant les particularitats de dietes per
qüestions culturals o religioses.
Els monitors/es tenen assignats grups reduïts de 2-3 alumnes per tal d'atendre les
diverses necessitats individuals durant l’hora de dinar, la qual realitzem de 12:45h a
13:45h.
Disposem també del servei d’esbarjo, que es desenvolupa de 13:45h a 14:45h i és
una hora de caràcter educatiu, reflectida al PEC, durant la qual els nostres alumnes,
atesos per monitors/es, realitzen activitats adaptades a les seves necessitats i els
seus interessos i basades en la relació i col·laboració entre iguals.

1.OBJECTIUS
Ens proposem el següents objectius.
OBJECTIUS GENERALS DEL MENJADOR ESCOLAR



Oferir el servei de menjador escolar a tots els alumnes del centre i adaptar-lo
a les seves necessitats personals.
Proporcionar a tots els/les alumnes una alimentació equilibrada, variada i
d’acord amb les seves necessitats individuals.
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Possibilitar una organització que garanteixi un clima de seguretat i benestar
als alumnes.
Orientar l’acció dels/les monitors/es envers la correcta alimentació,
autonomia, benestar i seguretat dels alumnes.
Coordinar la comunicació entre el personal del servei de menjador, l'empresa
de cuina, els tutors i educadors del centre i les famílies dels alumnes.
Administrar medicació als alumnes que ho necessitin i gestionar la
documentació necessària per part de les famílies.
Establir el compliment de les normes de seguretat i higiene tant a la cuina
com al menjador.

OBJECTIUS ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ ALIMENTARIA







Aconseguir que l’alumne/a identifiqui l'hora de menjador amb la necessitat
d'alimentar-se.
Desenvolupar accions educatives per aconseguir l’acceptació dels aliments i
textures variades.
Dissenyar accions encaminades a desenvolupar l’autonomia personal del
nen/a.
Fomentar hàbits d’higiene personal abans, durant i després del menjar.
Fomentar hàbits de conducta adequada a les característiques de l'espai
menjador.
Fomentar la col·laboració amb el monitor/a, dintre de les possibilitats
individuals, en les tasques de recollida i ordre de la taula.

OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL LLEURE DURANT L’HORA D’ESBARJO







Desenvolupar estratègies que fomentin la màxima participació, dintre de les
possibilitats individuals, en el grup d’esbarjo.
Generar dinàmiques encaminades a desenvolupar la màxima autonomia
possible en la realització de tasques d’higiene personal; rentat de mans, de
dents o necessitats fisiològiques.
Col·laborar, sota les indicacions de la persona responsable del servei, amb les
accions educatives del personal docent dels nens: programes de modificació
conductual, programes de control d’esfínters, programa d’estimulació
primerenca, etc.
Desenvolupar accions educatives en grup, per tal d’aconseguir la col·laboració
entre iguals.
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2. EQUIP EDUCATIU I PERSONAL DE CUINA
El personal del servei està contractat per l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
(APPC). Comptem amb una persona responsable de menjador i un equip de treball,
la comissió de menjador. El personal educatiu del servei de menjador consta a la
documentació escolar, amb drets i deures. El nombre de monitors/es es defineix en
funció a la ràtio d’alumnes.
El personal de cuina està contractat amb l’empresa Càtering Costa Daurada, que és
l'encarregada dels menús diaris a través de càtering.
2.1 RESPONSABLE DE MENJADOR
La persona responsable del menjador:












S’encarrega de gestionar totes les incidències produïdes a l’hora de menjador.
(Annex 1)
Gestiona amb l’empresa de càtering les dietes dels alumnes i les incidències
durant el curs escolar. (Annex 2)
Informa als monitors de les possibles incidències i canvis en el menú dels
alumnes.
Gestiona amb les aules els picnics necessaris per realitzar sortides escolars,
mitjançant un full de registre. (Annex 3)
Envia a l’empresa de càtering la previsió d’alumnes per al dia següent.
Proporciona als monitors els fulls d'incidències en relació al menjar i en
gestiona el seu tractament mitjançant la responsable higiènic sanitària de
l'APPC.
Elabora els llistats d’alumnes que han assistit al menjador diàriament, a final
de cada mes.
Distribueix la medicació dels alumnes, preparada prèviament pel servei
d’infermeria de l'APPC.
Informa al servei d’infermeria de qualsevol canvi en les medicacions i gestiona
els documents necessaris.
Gestiona el material comú del menjador (guants de làtex, paper, gerres, etc),
així com el material adaptat necessari (cadires,trones, plats i coberts adaptats,
etc).

2.2 COMISSIÓ DE MENJADOR
La comissió de menjador està formada per la responsable del servei de menjador i
dues logopedes. Les seves tasques són:


Valorar la conducta alimentària dels alumnes.
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Tenir cura del seu benestar durant l’hora de menjador.
Detectar possibles incidències que puguin
comprometre
la seguretat
alimentària del nen/a.
Donar suport al personal de menjador i supervisar la seva coordinació amb
l’equip interdisciplinari del nen/a.
Informar de les possibles variacions i novetats en qüestions relacionades amb
l'hora de menjador.

3. USUARIS
Durant el curs escolar, pràcticament tots els alumnes del centre gaudeixen del servei
de menjador.
A principi de cada curs, totes les famílies han d’omplir el full de dades de l’alumne
especificant el tipus de menjar que tenen previst per al nen/a i els aspectes més
rellevants relacionats. (Annex 4)
3.1 ALUMNES DE NOVA MATRICULACIÓ
En relació als alumnes nouvinguts, seguim un doble protocol, per tal d'adaptar-nos,
de la manera més apropiada possible, a les necessitats individuals relacionades amb
la seva alimentació:




Avaluació general per part de la comissió d'avaluació inicial d’alumnes de
l’escola: Anàlisi de la informació recaptada a través de l’entrevista a la família i
valoració interdisciplinària i d’aspectes relacionats amb la deglució, la conducta
alimentària i l’autonomia personal.
Proposta a la família de realitzar l'adaptació inicial al servei de menjador de
l’escola, consistent en l’assistència directa del familiar de referència en hàbits
alimentaris durant els primers dies.

4. MENÚS I DIETES ESPECÍFIQUES
El menú escolar és elaborat per una Dietista del servei de càtering, supervisat per la
responsable higiènic sanitària de l'APPC i per la responsable de menjador.
El nostre servei de menjador i els menús elaborats per part de l’empresa de càtering,
contempla les particularitats de dieta per motius de salut, ideològics i/o religiosos.
Sempre que l'alumne/a hagi de menjar un tipus dieta determinat per motius de salut,
s’ha de presentar un justificant mèdic.
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El menú es lliura mensualment a totes les famílies.
En les sortides fora del centre que comporten l'hora de menjador, es proporciona a
cada alumne un pícnic amb el seu menjar, així com també es proporciona al personal
del centre que hi participa.
Quan l’alumne necessiti dieta astringent, la família ha de fer la notificació abans de
les 9.30h del matí. Aquesta dieta astringent no es prolonga més de tres dies sense
una prescripció mèdica.

5. TEXTURES I ADAPTACIONS PARTICULARS
Per tal d’ajustar-nos a la diversitat funcional del nostre alumnat, realitzem
adaptacions individuals al nostre menú base diari:






Dieta base sencera / sencera picada
Textura triturada de la dieta base
Textura extrafina de la dieta base: Destinada a l’alimentació a través de sonda
gàstrica (PEG).
Menjar farmacològic: Destinat també a l’alimentació a través de PEG. Prescrit
pel metge, és aportat per la família.
Menjar especial de casa: És aportat per la família, en casos molt excepcionals,
per motius de salut.
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6. ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ
Per tal d’administrar qualsevol tipus de medicació durant el servei de menjador, és
imprescindible presentar:




Full d’autorització dels pares degudament emplenat.
Autorització administració medicaments (Annex 2).
Prescripció mèdica amb la data, nom de l’alumne, nom del medicament, dosi,
periodicitat i durada del tractament.

7. CRITERIS DE FUNCIONAMENT PER AL PERSONAL
EDUCATIU
Per tal que s'assoleixin els objectius previstos en aquest projecte educatiu del servei
de menjador escolar, s’estableixen criteris de funcionament, que han de respectar els
monitors/es.
1. Cal atendre i custodiar l'alumnat durant la totalitat del temps del servei de
menjador escolar.
2. El personal és responsable en tot moment de mantenir l’ordre a les taules i de
resoldre les incidències que es puguin produir.
3. És fonamental prestar especial atenció a la funció educativa del menjador,
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adquisició d'hàbits socials i d'autonomia per part de l'alumnat. També prestar
atenció a la col·laboració entre monitors/es, que en un moment donat puguin
necessitar ajuda puntual.
4. Cada monitor/a es fa responsable d'un grup d'alumnes, assignat prèviament,
durant l'hora de menjador i durant l’hora d’esbarjo.
5. Els monitors/es han de posar en coneixement de la responsable del servei de
menjador escolar qualsevol incidència greu que s'hagi produït.
6. Els monitors han de seguir les pautes i indicacions donades per l'equip
multidisciplinari del nen en qüestions de comunicació, conducta,
posicionament, desplaçament, hàbits, etc., a través de la responsable de
menjador.

8. INFRAESTRUCTURES
Disposem dels següents espais:





Cuina, amb tres zones diferenciades:
o Zona de manipulació
o Zona de neteja
o Zona d'emmagatzematge i entrada de menjar
Menjador. És un espai diàfan, amb taules grans i cadires, cadires adaptades i
trones, on queda suficient espai per a les cadires de rodes i el desplaçament.
Hora d'esbarjo. Es realitza a les aules de l’escola i s’utilitzen els lavabos del
centre.

9. PROTECCIÓ DE DADES
Per a la correcta gestió del servei de menjador escolar, cal fer ús de dades sensibles
dels alumnes, com són diagnòstics de malalties que pateixen (tant cròniques com
agudes), medicaments que han de prendre, al·lèrgies, etc.
En aquest sentit, l'APPC tracta aquestes dades de conformitat amb el que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD).
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10. PREVENCIÓ DE RISCOS
L’APPC realitza la formació corresponent a la normativa de prevenció de riscos
laborals amb tot el personal de menjador.

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
11.1 SEGUIMENT CONTINUAT
Tenim dissenyat un protocol informatiu per a les famílies destinat a comunicar
qualsevol incidència que es pugui produir al menjador que afecti particularment el
seu fill/a a través de l’agenda escolar de cada nen/a. A més, els monitors/es
emplenen les dades de registre al programa de gestió corporatiu, Soft4care.
Tanmateix, quan es considera que els esdeveniments produïts són prou significatius,
el monitor informa al tutor de l’alumne i al responsable del servei de menjador, per
tal de valorar les accions oportunes a desenvolupar.
11.2 INFORMES PER A LES FAMÍLIES I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
Tots els monitors, en cas que ho considerin necessari, tenen la possibilitat de reflectir
per escrit a final de curs, un informe sobre el desenvolupament de l’alimentació del
nen, adreçat a la responsable de menjador. Aquest informe és valorat per la comissió
de menjador i aquesta comissió informa a l'equip multidisciplinari de l'alumne/a dels
fets rellevants.
A final de curs, tots els monitors de menjador han d'omplir una fitxa amb dades
significatives de l'alumne (formulari "google drive") destinada a la comissió de
menjador a través de la responsable, per tal de valorar les possibles modificacions de
cara al següent curs.

12. MEMÒRIA ANUAL
Al final de cada curs, la comissió de menjador elabora la valoració del servei de
menjador amb la memòria anual, en la qual s’hi inclouen, si s’escau, valoracions i
propostes de millora per al curs següent, sota el vist i plau de la direcció del centre.
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13. NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA
En coherència amb el document NOFC, el servei de menjador de l’escola està sotmès
a les següents normes per part de tota la comunitat educativa:






L’hora de menjador es desenvolupa de 12:45 a 13:45 hores.
o Els monitors i els alumnes poden entrar 15 minuts abans per tal de
realitzar preparatius i parar taules.
o Els monitors i els alumnes poden sortir 10 minuts abans de l’hora
establerta per tal d’arribar amb temps a les aules de l’activitat
d’esbarjo.
o Les famílies han d’avisar a l’escola abans de les 10.00h del matí que el
nen/a assisteix al menjador, en cas de no assistir al centre al matí.
o Igualment, l’hora d’entrada per als nens/es acompanyats per les
famílies és fins les 12.45h.
L’activitat de menjador està assessorada per una comissió formada per
especialistes del personal d’escola i supervisada per la persona responsable
del servei de menjador.
Els monitors/es tenen en compte i duen a terme les consignes de la comissió
de menjador i la responsable del servei, referents a les necessitats
alimentàries dels alumnes. Porten a terme les intervencions necessàries per
aconseguir un resultat òptim en l’alimentació dels alumnes.
o Vetllen per tal que la situació de menjador sigui personal i socialment
agradable i adequada.
o S’encarreguen d’acompanyar el nen/a a l’aula després de finalitzar
l’hora del menjador, vetllant perquè tingui la cara i les mans netes i
quedin recollits correctament la bata i el pitet utilitzats.
o Informen de qualsevol problema o incidència a la persona responsable
del menjador.
o Comuniquen a les famílies, mitjançant la llibreta, la informació
relacionada amb l’hora del menjar, referent al seu fill/a.
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14. ANNEXOS
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