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L’AMPA de l’escola Josep Pallerola i Roca és l’ens gestor del servei de menjador.
L’àpat dels alumnes que fan ús del servei està regit pel menú mensual on es segueixen les pautes i
criteris nutricionals establerts per l’Agència Catalana de Salut Pública en el seu apartat de revisió de
menús escolars.
Les famílies poden fer un seguiment del que mengen els nens i nenes que dinen a l’escola obtenint
el menú en format de paper o bé descarregant-lo mitjançant la web de l’AMPA de forma mensual.
Els menús elaborats segueixen els paràmetres, criteris i suggeriments adequats a cada franja d’edat
assolint la varietat alimentària necessària.

Es contemplen alternatives a aquest menú que són les següents:

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
Com ja recull la normativa de funcionament del menjador, els pares han d’avisar al servei de
menjador de les necessitats específiques que requereix el nen o nena si, previ informe mèdic
acreditat, cal fer un règim especial atenent circumstàncies de no ingesta de determinats aliments.
Aquests menús es tractaran de manera individualitzada a cada infant i s’estableix substituir el
menjar que apareix al menú per un altre que sigui el més semblant al que mengen la resta d’usuaris.
Aquest canvi no suposa cap cost extraordinari per les famílies.

RÈGIMS RESTRINGENTS O ASTRINGENTS
Quan un nen o nena requereixi d’un àpat específic en forma de règim ( dieta tova o dura) caldrà
avisar abans de les 10 del mateix dia perquè se li pugui preparar. Seguint el menú diari s’establirà
un primer plat, un segon plat i un postre el més semblant al de la resta d’usuaris tenint en compte els
aliments que pot ingerir i que ajudin a millorar aquesta situació excepcional i puntual. Aquest menú
alternatiu no tindrà cap cost extraordinari per a les famílies que el sol·licitin.

MENÚ MUSULMÀ
Seguint les directrius i consells del Departament d’educació s’estableix que els menús per a famílies
de creença musulmana no duran porc ni qualsevol derivat del mateix. Aquest es substituirà per un
altre tipus de carn.
Atenent la demanda cada cop més important de famílies de creença musulmana que no mengen cap
tipus de carn ni aus, si un dia necessiten fer ús del servei de menjador i al menú hi apareixen, serà
substituït per ou o peix, sempre tenint en compte l’estructura de menú setmanal per no repetir dos
dies seguits del mateix aliment.
Aquesta demanda es farà a principis de cada mes si tenen establerts un dies d’ús del servei de forma
continuada o, excepcionalment , per necessitat puntual fins a les 10:00 del mateix dia. Qualsevol
demanda fora d’aquests termes no serà considerada i es mantindrà el menú original mensual.
Aquest canvi no suposarà cap cost extraordinari per a les famílies.

Qualsevol altre modalitat de menú o demanda per part de les famílies no es contempla en aquest
protocol el qual serà revisat de forma anual . També es podrà modificar fora d’aquest termini per
demanda expressa per part de qualsevol dels òrgans de gestió del servei de menjador ( escola o
AMPA).
Si alguna família té alguna petició concreta referent als menús, composició o d’altres haurà de
dirigir-se al responsable del menjador i formular-la. Aquesta serà traslladada oportunament per tal
de donar resposta en la major brevetat possible.

