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Servei de 
menjador i 
acollida escola 
El Solell



Menjares és una empresa que gestiona serveis de menjador i que està 
formada per un conjunt d’especialistes que vetllen per l’alimentació
i l’educació dels infants. A Menjares creiem que un àpat és més que un 
àpat i precisament som capdavanters perquè pensem en el futur, però 
sense ciència-ficció. Considerem el que és natural com la nostra base, 
sigui parlant de menjar o d’esbarjo. El nostre camí va començar el 2009 i 
des d’aleshores hem caminat amb pas ferm, escoltant al centre, les 
famílies i els infants que fan ús del servei de menjador per tal de poder 
satisfer les seves necessitats, assolint les seves expectatives i aportant el 
nostre coneixement i saber fer per tal que aquest procés sigui satisfactori. 
Ens agrada la nostra feina i assumim la gran responsabilitat que tenim: 
alimentar als infants de forma literal i  figurada a través d’un 
aprenentatge significatiu que té en compte totes les variables de l’entorn
de l’infant i una convivència plena i gratificant.

Servei d'acollida i 
menjador

Us presentem el dossier d'informació al servei de menjador i acollida per 
a les famílies del curs 2022/23 en el qual ús expliquem els aspectes més 
rellevants d'aquests:

• Horari i dia de realització.
• Preu mensual del servei.
• Descripció de l’activitat i la metodologia de treball.
• Informació rellevant per a les famílies.
• Aspectes administratius.

Procés d’inscripció del servei d'acollida i menjador del 20 de juny al 
05 de juliol.

El procés d’inscripció es realitza en línia, a través del següent enllaç:

https://gameexplorers.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?
id=421&pid={A98F1CD5-FF85-46E6-8B03-53E0806F34E6}

IMPORTANT: Heu de fer una inscripció per infant. En cas de no 
poder accedir directament clicant a l'enllaç, cal copia-lo i enganxar-
lo en una finestra nova del navegador.

En aquest enllaç podeu trobar totes les opcions d'acollida matinal i de 
tarda com del servei de menjador oferides. Per formalitzar la inscripció 
heu de seleccionar els serveis que voleu fer.

Un cop feta la inscripció us apareixerà un missatge amb un tic verd 
conforme s'ha fet correctament el procés.

Si es vol fer una modificació en la inscripció, es pot fer enviant un 
correu electrònic a la coordinadora del servei d'acollida i menjador.

Dades de contacte
Coordinadora del servei de menjador: Alexandra Borràs.
Correu electrònic: elsolell@menjares.com 
Telèfon de contacte: 622104806
Horari d’atenció telefònica, de 9 h a 10 h i de 11 h a 15 h.
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Funcionament del 
menjador

Objectius del servei de menjador

1. Proporcionar als infants un menjar de qualitat, tant des del punt de vista 
nutricional com quant a criteris higiènics i sensorials.

2. Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics (especialment, el rentat de 
mans i de les dents) i alimentaris saludables.

3. Fomentar les normes de comportament i la utilització correcta del material i dels 
estris del menjador, així com promoure l’autonomia de l'infant.

4. Garantir un espai i un moment agradable i tranquil, pensat i dissenyat amb cura i 
tenint en compte les diferents necessitats dels infants.

5. Planificar activitats de lleure i de joc lliure i actiu durant l’espai del migdia.
6. Aquest any com a novetat incorporarem l'hàbit de raspallar-se les dents després 

de dinar. Aquesta nova proposta la posarem en marxa a partir del mes d'octubre.

Horari
Jornada intensiva: de 13h a 15h30. Resta de l'any de 12h30 a 15h.

Preu
6,44 euros menú fix i 7,19 euros menú esporàdic

Descripció  i la metodologia
Mengem sols i amb bona companyia

L’èxit de la tasca educativa ve determinat per la capacitat dels infants 
de ser persones responsables i autònomes, capaces de prendre 
decisions per si mateixes i amb consciència que aquestes decisions 
poden tenir conseqüències tant per a ells com per a les altres 
persones i el seu entorn.

Per acompanyar els valors de la responsabilitat i l’autonomia en 
l’entorn del menjador escolar, cal tenir presents algunes 
consideracions:

• Implicar els infants. Encarregar-los tasques al voltant dels àpats,
adequades a la seva edat.
• Permetre i fomentar la presa de decisions dels infants.
• Acompanyar els infants en la presa de decisions per tal que siguin
coherents amb les responsabilitats adquirides i conseqüents amb les
decisions preses.
• Confiar en els infants i en la seva capacitat per dur a terme les
responsabilitats assumides.
• Fomentar una bona relació amb el menjar i amb l’acte de menjar
(alimentació conscient).

El menjador és un espai adequat per reforçar una sèrie d’hàbits 
que s’aprenen a casa:

• Incorporar de manera progressiva nous aliments i  preparacions
dins el procés d’educació del paladar i del plaer de menjar.
• Fomentar hàbits d’higiene.
• Potenciar comportaments i habilitats que facilitin la destresa i
actituds adequades a taula, com per exemple:

o Seure adequadament.
o Fer servir el tovalló i els coberts de manera adequada.
o Menjar de manera tranquil·la i mastegar a poc a poc trossos
petits d’aliment.
o Parlar amb un to de veu suau.
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A recordar!

Resum dels aspectes més importants 

1. Fer la inscripció en línia. Una per cada infant.

2. Sense la inscripció no es pot fer ús de cap servei: acollida i 
menjador.

3. La inscripció s'ha de fer encara que el curs anterior s'hagi fet.

4. Preu del menú fix 6,44 euros.

5. Preu del menú esporàdic 7,19 euros.

6. Avisar la coordinadora abans de les 9h30 de la falta comunicada. 
Ho podeu fer a través de l'APP o per WhatsApp.

7. Devolució per falta comunicada 2,1 euros.

Segueix el resum

9. Comissió per rebut retornat 7 euros.

10. Trobareu els informes diaris dels infants d'infantil
a l'APP.

11. Si no teniu la inscripció feta, no podeu fer ús de
l'APP.

12.És important que especifiqueu a la inscripció si voleu
o no voleu pícnic. I encara més important, que us
recordeu de la vostra elecció.

13.La planificació del menú del servei de menjador
segueix les recomanacions de la Guia de l'alimentació
saludable a l'etapa escolar publicada per  l'Agència de
Salut Pública de Catalunya i Departament d'Educació.

14. La baixa del servei de menjador s'ha d'avisar abans
del dia 20 del mes anterior a la baixa.

15.Teniu a la vostra disposició el blog del servei de
menjador: https://menjamenjares.wixsite.com/elsolell

NOTA: En cas de no poder accedir directament clicant 
a l'enllaç, cal copia-lo i enganxar-lo en una finestra nova 
del navegador.
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Aspectes a tenir 
en compte

1. Avaluació diària per als infants d'infantil  a través de l’APP. Per a la resta de 
l’alumnat només en cas d’incidència.

2. Informes trimestrals per a tots els infants que fan ús del servei de menjador.
3. S’ofereix un menú mensual amb productes de temporada, locals i ecològics. La 

pasta i l’arròs són integrals i els llegums i els cereals ecològics sempre que sigui 
possible.

4. Hi ha un pla de funcionament del servei que podeu consultar al blog de 
menjador: https://menjamenjares.wixsite.com/elsolell en el qual es descriu 
amb detall tots els aspectes organitzatius del servei de menjador: objectius, 
activitats, horaris, torns, etc. També hi
podreu trobar i consultar en un dels apartats el pla de convivència on es 
recullen el tipus de faltes i les mesures correctores que s'apliquen en cas de 
conflicte.

5. Menú adaptat: el nen/a que necessiti un menú adaptat ha de portar un 
certificat mèdic.

6. Dieta astringent: informar a la coordinadora entre les 8h i les 9h30.
7. Absències: en cas que l’infant hagi de faltar al menjador, la família ho haurà de 

notificar a la coordinadora abans de les 9h30.
8. Adaptació de P3: els infants de P3 tenen l’opció de ser fixes al servei de 

menjador a partir de la data límit d’adaptació marcada per l’escola.
9. Pícnic sostenible: el pícnic consta de dos entrepans i una peça de fruita, tot 

plegat en bosses de paper per evitar l’ús de plàstics o paper d’alumini.
10. Els infants que NO vulguin pícnic els dies de les sortides (inclou només dinar), 

ho hauran de notificar 3 dies abans de cada sortida amb una nota que han de 
fer arribar a la coordinadora. Es descomptarà 2,1€ sota aquest concepte.



1. Domiciliació bancària: el servei de menjador es paga a mes vençut, per tant, la
primera quota es cobrarà el dia 1 d’octubre.
2. Tiquets esporàdics: els infants esporàdics que vulguin fer ús del servei de
menjador, hauran de fer la compra del tiquet a través de l’APP, prèviament hauran
d’omplir la fitxa d’inscripció.
3. Assistència fixa, fixa discontinua i esporàdica: s’entén per assistència fixa
aquell infant que de forma habitual fa ús del servei de menjador (3, 4 o 5 dies a la
setmana).
El canvi de dia o dies extres es cobraran com a menú esporàdic. S’entén per
assistència esporàdica aquell infant que fa ús puntual del servei de menjador, 1 o 2
dies a la setmana.
4. Devolucions per a fixes:

- En cas de falta comunicada es retornarà 2,1 € al dia (excepte becats), sempre que
s’avisi abans de les 9h30. Els abonaments es faran el mateix mes.
- Els dies de colònies es descomptarà el 100% de l’import.
- Quan l’infant fixe al servei de menjador no faci ús per malaltia, a partir del tercer
dia d’absència se li retornarà el 100% del preu del menú.
5. Rebuts retornats: import recàrrec: 7,00 euros. En el cas d’un rebut retornat, una
vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona
interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 7 €, en un període 
màxim de tres dies.

PENALITZACIÓ REBUTS RETORNATS
Davant de rebuts acumulats o bé, de dos rebuts retornats (sense perjudici que 
aquests dos hagin estat abonats), s’informarà a la família que l’usuari o usuària NO 
PODRÀ FER ÚS del servei de menjador fins que no es liquidi el deute.



Quota de juny 99,20 euros (4 rebuts de 24,80 €).
El cobrament de la quota de juny es realitzarà mitjançant rebut bancari de 
setembre a desembre. Aquesta quota es correspon a l’avançament del mes de juny. 
L’alumnat que retorni el rebut de la quota de juny no podrà fer ús del servei de 
menjador com a usuari fixe i caldrà que presenti el tiquet d’EVENTUAL fins que 
no hagi abonat l’import de la quota de juny.
En cas de baixa, l’import de la quota de juny es regularitzarà en finalitzar el curs 
escolar encara que s’hagi deixat de fer ús del servei amb anterioritat. D’aquest 
import es descomptaran si és el cas, els rebuts pendents de pagament amb els 
recàrrecs corresponents. En cas que aquesta regularització sigui desfavorable a la 
persona usuària es realitzarà el cobrament de l’import pendent en un últim rebut. 
I, en cas que sigui favorable, es procedirà a fer l’abonament corresponent.

Modificacions del servei (alta-baixa)
Totes les altes, baixes i variacions del servei es comunicaran a la coordinadora 
enviant un correu electrònic a elsolell@menjares.com, 10 dies abans de començar 
el mes en el qual es desitja fer ús del servei, baixa o modificació.

Llençols de P3

Les famílies de P3 tenen la possibilitat de demanar el llençol que faran servir els 
seus fills i filles per fer la migdiada al servei de menjador. Es pot fer en el moment 
de formalitzar la inscripció. El preu del llençol es cobrarà amb el primer rebut del 
servei de menjador i teniu com a màxim fins al 30 de setembre per demanar-lo.

Reunió servei de menjador
Al setembre, hi haurà una reunió general de Menjador, que se us comunicarà amb 
prou antelació via correu electrònic.
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Funcionament de
l'acollida

Preus i horaris

Servei d’acollida matinal
Horari  2 dies  3 dies  4 dies  5 dies
7 h30 a 9 h  28,28 €  34,34 €  40,40 €  45,45 €
8 h a 9 h  21,21 €  24,24 €  27,27 € 30,30 €
8 h30 a 9 h  13,13 €  15,15 €  17,17 €  20,20 €

Servei d’acollida matinal esporàdica
Horari
7 h30 a 9 h  4,04 €
8 h a 9 h  3,03 €
8 h30 a 9 h  2,02 €

Servei d’acollida de tarda (*Preu acollida esporàdica de tarda: 3,03 €)
Horari  5 dies
16 h30 a 17 h  20,20 €
16 h30 a 17 h30  30,30 €

Normativa
Procés d’inscripció del servei d'acollida i menjador del 20 de 
juny al 05 de juliol.

El procés d’inscripció es realitza en línia, a través del següent enllaç:

https://gameexplorers.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?
id=421&pid={A98F1CD5-FF85-46E6-8B03-53E0806F34E6}

IMPORTANT: Heu de fer una inscripció per infant. En cas de no 
poder accedir directament clicant a l'enllaç, cal copia-lo i enganxar-
lo en una finestra nova del navegador.

En aquest enllaç podeu trobar totes les opcions d'acollida matinal i 
de tarda oferides. Per formalitzar la inscripció heu de seleccionar 
els serveis que voleu fer.

Un cop feta la inscripció us apareixerà un missatge amb un tic verd 
conforme s'ha fet correctament el procés.

Si es vol fer una modificació en la inscripció, es pot fer enviant un 
correu electrònic a la coordinadora del servei d'acollida i menjador.

Mínim d'inscrits/es
Mínim 10 infants inscrits pels serveis d’acollida. En cas de no 
arribar als mínims, es continuarà oferint el servei i en el mes 
d’octubre del present curs es revalorarà el servei per part de l’AFA i 
l’empesa Menjares, podent repercutir al preu final del mateix.
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Funcionament de
l'acollida

Normativa
Quotes acollida
Les quotes es cobraran el dia 1, a mes vençut. No es retornarà cap 
quota en cas de no comunicar la baixa, encara que no es faci ús.
La quota serà fixa, inclosos els mesos que tenen festa (Nadal, 
Setmana Santa...).

A les mensualitats del setembre i juny es cobrarà la part 
proporcional

En cas de devolució del rebut, se li afegirà un cost de comissió de 7 
euros.

Les famílies amb 2 rebuts pendents, no podran continuar en 
l’activitat fins que liquidin el deute pendent.

Altes / baixes i canvi d’una activitat.
La baixa s’ha d’avisar deu dies abans de la finalització del mes. En 
cas contrari, no serà efectiva i es procedirà al cobrament del rebut 
del mes següent.

Per donar-se de baixa és imprescindible posar-se en contacte amb 
la coordinadora a través del número de telèfon o a l’adreça de 
correu electrònic.

Esmorzar
L’esmorzar està inclòs en l’horari 07h30 a 9h00. En la resta de 
casos es cobrarà 1 euro per l’esmorzar.

Contacte de la coordinadora del servei, Alexandra Borràs. 
Número de telèfon: 622104806
Correu electrònic: elsolell@menjares.com
Horari d’atenció telefònica, de 9 h a 10 h i de 11 h a 15 h.



C/Can Draper 3
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