
 

 

       

 EL MOMENT DEL DINAR DINS LA LÍNIA PEDAGÒGICA 
 

 El menjador del Ceip Talaiot es va posar en marxa el curs 2017-18 davant les 

necessitats que expressaven moltes famílies de no poder atendre als seus fills en el 

moment del dinar. I des de llavors tenim una mitja diària de 20 infants al menjador I funciona 

amb molt èxit. 

 El centre no té cuina pròpia però està equipat per poder oferir un servei de càtering. 

L’empresa de càtering, ara per ara, no té un contracte indefinit, i depèn de la contractació 

annual de la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest curs escolar el servei el du l’empresa 

de càtering ANGELA LLINÀS S.L, empresa de la zona que du els menjadors d’altres centres 

escolars, tant de primària com de secundària. 

 L’empresa compta amb un equip de cuineres, assessorades per un nutricionista-

dietista, que elabora un menú equilibrat, segons les indicacions de la Conselleria per als 

centres escolars. Les característiques del menú son: cuina casolana, amb productes de 

proximitat i cada dia més s’introdueixen aliments de producció ecològica, principalment 

llegums i fruita de temporada. El peix que s’ofereix es lluç, mussola, llenguado i calamar, 

mai s’ofereix Panga ni Tilapia. El peix que s’utilitza per fer brou és morralla i gerret de Cala 

Ratjada, i qualque cap de rap. 

 A finals de cada mes, rebreu el calendari de menús perquè tingueu coneixement de 

quina serà l’oferta del mes. També el trobareu penjat a les dues entrades de l’escola. 

Els tipus de menú tenen en compte les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que pugui tenir 

l’alumnat, sempre i quan, estiguin indicades al full d’alta del servei de menjador, o s’hagin 

informat a la Direcció del centre, que requerirà un document acreditatiu al respecte. 

  

 El preu del menú dependrà de si l’usuari és diari o eventual: 

 6,55€/dia si és usuari mensual, o sigui que sol·licita quatre o cinc dies fixos per 

setmana, i el pagament l’efectua per domiciliació bancària (DOCUMENT ADJUNT) 

 Si la familia ha d’informar de canvis puntuals, s’ha de sol·licitar telefonant a Direcció 

abans de les 9:30h del matí. 



 

 

 7,20€ si és usuari eventual. Es considera usuari eventual si l’infant queda un, dos o 

tres dies per setmana, i el pagament s’efectua al mestre de matinera, de l’entrada o a 

Direcció (8.45 a 9.15h). 

 Per a dies eventuals s’ha de sol·licitar i pagar abans de les 9.15 del matí, ja sigui a 

la monitora de matinera, a la mestra de l’entrada de l’escola o telefonant a Direcció. 

Qualsevol dubte en quant al pagament de dies eventuals, es recomana parlar amb Direcció. 

  

 L’horari del servei és de 13.45h a 16h. Els i les alumnes que queden a menjador 

començaran amb el dinar a les 13.45h i seran acompanyats per una o més monitores, tot 

depenent de la ràtio d’infants que estiguin inscrits. Així com van acabant de dinar, els infants 

poden gaudir de joc lliure a la zona de la comunitat de petits, a l’ambient exterior i/o ambient 

de moviment, amb materials dels propis ambients I també amb materials propis del servei 

(contes, jocs de taula, material fungible, etc) El servei de guarda menjador acaba a les 16h.  

  

 Al Ceip Talaiot, l’espai-temps de menjador és també d’aprenentatge. S’apliquen i 

viuen els principis de la línia pedagògica com en qualsevol altra activitat. De forma que 

s’aconsegueix un ambient relaxat, en què els i les alumnes poden relacionar-se amb el 

menjar i les persones, prendre decisions i viure les conseqüències, les quals els permeten 

mantenir-les o escollir-ne d’altres. En concret, poden decidir que volen menjar entre els 

diferents plats, l’ordre en que es volen menjar el que han triat, i quina quantitat volen menjar 

fins a uns límits. A partir d’aquí, el seu compromís és menjar-se tot el que hagin agafat. No 

llencem menjar a les escombraries.  

 Per a participar d’aquesta activitat, com a qualsevol altra, es requereix un 

comportament adequat. No podrà romandre al menjador un alumne que estigui cridant, 

corrent, molestant de qualsevol forma els altres, que jugui amb el menjar, que no respecti 

el torn o qualsevol altre comportament inadequat, des del criteri dels adults que 

acompanyen aquesta activitat. Quan els adults recorden el límit, per exemple: “Aquí sense 

córrer”, si l’alumne/a persisteix en aquest comportament, haurà de sortir del menjador i no 

podrà continuar amb el dinar. 

 Els i les alumnes col·laboren en les tasques de neteja i manteniment del menjador, 

recollint en finalitzar el seu parament, participant de la neteja del terra i taules i assumint la 

recollida i neteja de qualsevol beguda o aliment que hagi pogut caure, accidentalment o no, 

amb el recolzament necessari dels adults, en cada cas. Es tracta d’una oportunitat més de 

desenvolupament de la intel·ligència emocional i social, des d’un model de respecte a un 

mateix, als altres i a l’entorn. 



 

 

  

 Durant el període d’adaptació dels infants, si es troben en la situació de ser nous al 

centre, es demana a les famílies respectar aquest procés perquè l’estada dels seus fills al 

menjador sigui tranquil·la I relaxada. Si vos trobau en aquesta situació, contactau amb 

Direcció, i així organitzar familia i escola la millor opció i horari per l’infant. 

 Per qualsevol aclariment no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres a través 

de la nostra adreça habitual: ceiptalaiot@educaib.eu o al telèfon 971811082. 
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