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1. L’HORA DE L’ALIMENTACIÓ 

L’empresa IMA MARIS SUBSERVICES S.L. ofereix el servei de menjador i cantina. També es fa la 

prestació del servei a l’INS Montgròs, acordat amb la direcció del centre.  

A l’hora de dinar hi ha menús diaris destinats a l’alumnat de l’ESO i pels alumnes de batxillerat, 

professorat i personal de servei poden escollir entre el menú diari o un plat combinat. Sempre 

que podem, oferim productes ecològics i de proximitat. De postre, un dia a la setmana hi ha 

làctic i els altres dies fruita de temporada. També existeix la possibilitat de demanar pícnic a 

l’hora de dinar, per tal de cobrir altres necessitats de l’alumnat.  

La base del menú és la dieta mediterrània. Oferim un menú equilibrat, variat i complert on cada 

setmana, són realitzats de diferent manera el llegum, la pasta, la verdura, l’arròs, les amanides, 

el peix, la carn i els ous, entre d’altres. De plats combinats oferim com a proteïna principal el 

següent: sípia, llom o pollastre, podent escollir dues d’aquestes combinacions possibles: patata 

al caliu, amanida variada o verdures saltejades.  

S'ofereixen menús per l’alumnat amb intoleràncies alimentàries, al·lèrgies i especials.  

Pels esmorzars oferim entrepans freds, calents, vegetals, bikinis i pizzes, tots ells amanits amb 

oli d'oliva verge. Per beure hi ha cafès, infusions, llet amb colacao, sucs, refrescs, pastes del dia, 

pa de pessic,  galetes, xocolatines i xips. També s’ofereix fruita i iogurts.  

  

2. OBJECTIUS  

El menjador és dins un espai i un temps en el que els adolescents cobreixen tant unes necessitats 

biològiques com pedagògiques determinades, on es transmet respecte i cura tant de les 

persones com de les instal·lacions, sempre en comú amb el Projecte Educatiu del Centre (PEC). 

Amb la finalitat de dur a terme el nostre projecte i garantitzar una educació sana i de qualitat, 

plantegem una sèrie d’objectius treballats amb tot l’equip. Aquests són els següents: 

• Atendre les necessitats alimentàries tant de l’alumnat com del professorat i el personal 

de servei en el temps que romanen al centre amb matèria de primera qualitat oferint 

menús saludables. 
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• Adquirir uns bons hàbits de salut i higiene, així com de conducta treballant aspectes 

nutricionals i educatius dins de l’horari de menjador escolar, mantenint un ambient 

acollidor i proper durant l’hora de dinar fent del menjador un clima tranquil.  

 

3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  

El menjador el situem dins del marc educatiu del propi institut, i on es trenca l’esquema grup-

classe, on el temps pot ésser organitzat de manera individual i d’acord amb els interessos 

personals de cadascú en un espai on coincideixen adolescents de diferents edats. Donada la 

situació excepcional i de pandèmia en la que ens trobem, queden garantides les mesures de 

distància proposades pel Departament i la desinfecció òptima de tot l’espai. 

Equip de monitores 

Les monitores formen un equip i es reparteixen les tasques de cuina, menjador i cantina. Es 

coordinen entre sí fent un treball en equip en els dos instituts, tractant conjuntament, i si és 

necessari amb la direcció del centre, els temes referents a l’actuació davant l’alumnat amb la 

finalitat d’una resposta coordinada.  

Es reuneixen per intercanviar impressions respecte a com fan el treball i el repartiment de totes 

les tasques que s’han de dur a terme així com les valoracions a tenir en compte.  

Calendari 

El servei de menjador i cantina s’inicia el primer dia de curs i està en funcionament tots els dies 

lectius del curs escolar.  

Horaris  

• Can Puig 

El servei d’esmorzar, obre a les 9:30h. Durant aquest temps es comuniquen les altes i les baixes 

del menjador i altres incidències que puguin sorgir. 

Horari de cantina:  a partir de les 9:30h 

Horari de menjador: de 14:40h a 15:40h  
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• Montgròs 

El servei d’esmorzar, obre a les 10h. Durant aquest temps es comuniquen altes i baixes de 

menjador i altres incidències que puguin sorgir. 

Horari de cantina: primer horari a partir de les 10h. Segon horari a partir de les 12:20h. 

L'ús del servei de menjador pot ser fixe o esporàdic. 

Preus 

Preu menú fixe: 6,5€  

Preu menú esporàdic: 7,5€  

Cost per cancelació: 2€  

Inscripció i normes de menjador 

Es poden recollir els fulls d’inscripció i de normes del menjador tant al propi menjador com a la 

secretaria del centre.  

  

  

  

  

 


