
 

  

 

  

 

 

SCOLAREST vol donar-vos la benvinguda al curs 2020- 2021 

 

Us convidem a fer  ús del servei de menjador  i a compartir  la nostra filosofia de treball: 

 

 

Amb l’experiència de molts anys us garantim un servei de qualitat en els dos àmbits que 

treballem: l’alimentari i l’educatiu posant especial èmfasi en garantir totes les mesures de 

seguretat sanitària i compliment de la normativa Post covid-19 

 

COM TREBALLEM ? 

 

La tasca que realitzen els nostres equips és una tasca educativa.  

Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris, valors socials i actituds de 

responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries . 

 

Els nens i nenes necessitaran informació pràctica sobre la distància social, les mesures de 

prevenció i la higiene de les mans. Aquesta educació s'ha d'adaptar a l'edat dels 

infants a través de jocs, cançons, dinàmiques, etc 

Scolarest transmet aquests coneixements a través del seu Projecte GUARDIANES DE LA SALUD 

 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS 
 

• Garantir la seguretat i la salut de tots els usuaris del servei de menjador 

• Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes. 

• Transmetre hàbits higiènics i alimentaris. 

• Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació. 

• Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula. 

• Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les 

actituds que  afavoreixen l’autonomia del nen/a.  

• Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el 

procés educatiu  i en el quotidià del migdia. 

• Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina  socialitzadora 

• Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular. 

• Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb 

el reconeixement de les emocions, la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social. 

Menjar bé i aprendre a viure millor 



 
 
 
 
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

Cal emplenar: 

- Fitxa d’inscripció al menjador escolar on figuren totes les dades del nen/a i les dades 

bancàries per poder domiciliar el pagament a través del núm. de compte.  

Cal fer-la arribar a la següent direcció de correu electrònic scolarest.iara@compass-

group.es obligatòriament el més aviat possible, tant pels usuaris fixes com pels 

esporàdics. 

 

És indispensable haver entregat la fitxa de domiciliació degudament complimentada per 
poder fer ús del menjador 

 

 

AAPP  
 
Com a part del nostre compromís constant amb la innovació i la millora de la qualitat de vida de 

les famílies usuàries del nostres serveis de restauració en centres educatius , hem posat en 

marxa aquesta eina online per a la gestió y control de l’alimentació dels mes petits de forma 
senzilla i intu.itiva a través del mòbil. 

 

    Comença a utilitzar-la!!! 
 

1. Completa la Fitxa d’inscripció al menjador escolar fins el final (pàgina 2). 

2. Busca a GooglePlay ò AppStore Scolarest Digital. 
3. Segueix les indicacions d’instalació...comença a gestionar!!! 

 

Si voleu informació d’Scolarest ho podeu fer a través de la nostra pàgina Web: www. 

scolarest.cat  

 
MENÚS  
 Les famílies  tindran la informació del menú mensual. 

A la planificació de menús col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’impliquen el Dept. 

de Dietètica i Nutrició i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil. 

Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca el Departament de Salut. 

 
DIETES  
Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens que tinguin una 

indisposició puntual. Cal donar l’avís al menjador  abans de les 10 del matí  

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat sempre 

i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti. 
 
MEDICAMENTS 
Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als nens si no es 

lliura l’autorització corresponent. 

En cas de necessitar una medicació crònica cal portar una autorització dels pares indicant 

clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS 
A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de 

pati. La participació és voluntària  tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa 

d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la 

socialització i  la companyonia entre els alumnes. Conjuntament amb l’escola se celebren les  

festes i les tradicions populars. Les actituds sostenibles i les accions quotidianes de respecte al 

medi ambient seran molt presents en les activitats programades.  

 
ÚS ESPORÀDIC 
Les famílies que facin ús del servei de menjador de forma esporàdica caldrà que donin avís a la 

coordinadora de monitors al telèfon 689012904 abans de les 09:30h. 

 

IMPORTANT 

- Per donar-se de baixa al servei de menjador s’ha d’avisar abans del 25 del mes anterior. 

 

 


