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 Es lliuraran per tots els cursos informes trimestral de 

l’evolució de l’infant al temps de migdia. 
 Les absències que siguin comunicades abans de les 9:30 a 

coordinació o amb una nota prèvia seran justificants 
suficients per retornar el cost del menjar a les famílies. 

 Quan es realitzin activitats escolars fora del centre (sempre 
que aquestes suposin el pagament d’un altre servei de 
menjador) i que estiguin incloses dintre del Pla Anual de 
l’escola (sortides, colònies, etc...) es retornarà el cost del 
servei. A la resta de casos es preparaà un picnic a tots els 
usuaris que ho demanin a la fitxa d'inscripció adient a cada 
edat consistent en: 2 entrepans, 1 suc, 1 fruita, 1 aigua i 
galetes. 

COM CONTACTAR 
 

Oficina: Pça. Catalunya, 2, 1er. 3era 
08850-Gavà-BCN- 

 
Mail: menjadorbernatmetgeprat@ela.cat 

 
www.ela.cat 
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INTRODUCCIÓ: Som una empresa de nova generació creada fa 
15 anys amb una filosofia diferent per gestionar el temps del 
migdia. En aquest temps treballem i potenciem els hàbits 
alimenticis, la higiene abans, durant i després de l’estona de 
menjador i el temps de lleure. Tot sota la vigilància i control d’un 
grup de monitores que s’encarreguen del desenvolupament del 
nostre projecte alimentari i educatiu. 
 
EQUIP HUMÀ: La referència està basada amb la ràtio de menjador 
acordada amb l’escola i AMPA. Aquest equip humà treballa sota la 
supervisió d’un/a coordinador/a d’escola, una supervisora de servei 
en l’àrea pedagògica i un Coordinador en cap d’empresa. 
 
PREUS: El servei de menjador comprèn tant els àpats com l’atenció 
directa a l’alumnat i les activitats intel·lectives en els perídoes 
anterior i posterior des que acabem les classes del matí fins que 
comencen les de la tarda. Compleix així, una finalitat social però 
també educativa. El preu de la prestació del servei escolar de 
menjador està fixat pel Departament d’Ensenyament per al curs 
2019-2020. 
 
ALUMNES FIXES: 6,20€  
ALUMNES EVENTUALS: 6,70€  
Les famílies que tinguin pendent pagaments amb ELA,SL del curs 
anterior hauran de fer-los efectius abans d’iniciar aquest servei, en 
cas contrari no podran fer us del servei de menjador. 
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OBJECTIUS:  

 Conèixer els aliments bàsics d’una alimentació saludable i 
equilibrada. 

 Menjar de tot. 
 Adquirir hàbits d’higiene personal i grupal relacionat amb el 

fet de menjar. 
 Acostumar-se als hàbits d’ordre i neteja de l’entorn de 

menjador. 
 Potenciar el temps de migdia amb activitats lúdiques 

relacionades amb el menjador. 
 Treballar en grup. 
 P3 fer el descans després de menjar. 
 Fomentar un bon comportament per tal que el temps de 

migdia sigui un espai agradable. 
 Mantenir uns hàbits de conducta adients potenciant el 

respecte entre companys i equip de treball. 
 
INFORMACIÓ GENERAL:  

 L’atenció a les famílies per part de coordinació es farà 
diàriament de 9:00a 9:30h. 

 El pagament del servei fixe es farà per rebut domiciliat que 
serà carregat el dia 5 de cada mes, a mes vençut. Les 
despeses de devolució del rebut anirà a càrrec de les famíies. 

 El pagament del servei eventual es farà mitjançant tiquets 
que s’hauran de treure en qualsevol caixer de Banc de 
Sabadell-pagaments a tercers-codi entitat 006186-ELA SL 
menjador Bernat Metge 
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