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AMB                        MENGEM COM A CASA!

Horari d’atenció de 09:00h a 09:15h i de a 16:30h a 17:00h.

Per a qualsevol informació i comunicació:

Al menjador de  l’escola dins l’horari d’atenció. 
Al  telèfon  622 826 327 durant tot l’horari lectiu. 

CAL PORTAR:

Fitxa del nen/a amb els telèfons per a poder-vos localitzar dins l’horari del 
menjador i acollides, si té alguna al·lèrgia, intolerància, observacions que creieu 
oportunes.

Si el nen necessita xumet o peluix, portar-ho amb una bossa de roba, tot 
marcat amb el nom i el deixeu al menjador a la bossa dels “mussols“.

Bata pel menjador amb el nom ben clar i una veta llarga per poder-la penjar 
còmodament. Infantil l’heu de penjar el dilluns al menjador i us la retornem el 
divendres a la motxilla.

Opcional: portar un estoig preferiblement de roba amb raspall de dents 
(infantil sense pasta dentífrica).

AMB TARGETA  DE DÈBIT O CRÈDIT:  31,50€ (una tira de 5 tiquets).
EFECTIU:  31€ (una tira de 5 tiquets).
INGRÈS BANCARI:   31€ (una tira de 5 tiquets).
TIQUET ESPORÀDIC: 6,80€  (en efectiu o targeta).

El pagament es pot fer:

MITJANÇANT INGRÈS BANCARI
    BANC SABADELL -  Nº DE COMPTE: ES67  0081  0036  4600  024 2 4245
    CONCEPTE:  menjador + nom del nen/a

DIRECTAMENT A L’ESCOLA EN EFECTIU O TARGETA
    Cada dia de 09:00H A 09:15H i de 16:30H A 17:00H . 

Kaliu

AMB TARGETA  DE DÈBIT O CRÈDIT:  25€ (mensualitat matí o tarda).
EFECTIU:  25€ (mensualitat matí o tarda).

INGRÈS BANCARI:   25€ (mensualitat matí o tarda).
TIQUET ESPORÀDIC MATÍ O TARDA: 2,50€  (en efectiu o targeta).

Acollida matí i tarda serien dos tiquets de 25€, per tant 50€/mes. 



Kaliu és  l'empresa que gestiona alguns serveis complementaris 
fora l'horari escolar: el menjador, les acollides matinals i de tarda, 
així com casals en vacances escolars i dies de lliure disposició. Té 

una funció educativa que dona continuïtat a la tasca realitzada 
per  l'equip docent del centre. La gestió global del servei es 

coordina des de la comissió de menjador i casals.

S’ofereix un servei integral de cuina pròpia amb la contractació de 
monitors capacitats i compromesos per a desenvolupar una assis-
tència de qualitat i un bon nivell d’atenció a les necessitats 

bàsiques d’alimentació, salut i benestar dels infants. Es
 garanteix la qualitat pedagògica en els hàbits d’higiene, 

autonomia personal i de relació social.

Els menús estan elaborats amb la supervisió de dietistes del 
Departament de salut de la Generalitat. Des de Kaliu es controla 

personalment tot el procés des de la selecció  dels aliments 
mitjançant la gestió dels proveïdors, el rigorós control a l'hora de 

cuinar-los i fins que arriben a la taula. 

Atenint-nos a que el nostre servei s'ofereix a una “Escola verda”, es 
treballa per assolir un model de menjador de proximitat, de 

qualitat i ecològic:

 
El servei d’acollida 
cobreix l’horari de:
-  08:00h a 09:00h  
- 16:30h a 17:30h.

 
El servei de menjador 
escolar cobreix l’horari de: 
-12:30h a 15:00h. 

Els nostres objectius contemplen tant l'adquisició d'hàbits com el gaudir 
en l'estona de lleure:  

         
Atendre les necessitats d'acompanyament, atenció i cura dels infants.
Assegurar una relació personal amb cada infant per conèixer els seus 
costums, gustos i hàbits, i acompanyar-los individualment en els seu 
procés.
Anar aprenent el hàbits relacionats amb l’alimentació , la higiene i la 
convivència.
Vetllar per una dieta variada i equilibrada mitjançant una bona planificació 
de menús, fomentant el plaer dels àpats i les ganes de tastar i conèixer 
nous aliments diferenciant els distints sabors i aprendre a menjar de tot 
amb la quantitat adequada per a cada edat.
Procurar que els de P3 desprès de dinar facin la migdiada, si la necessiten.
Tenir un bon comportament a la taula:  seure bé, utilitzar els estris 
correctament, no tirar menjar a terra, retirar la vaixella i fer la recollida 
selectiva de les deixalles.
Fomentar bons  hàbits  de salut, higiene i convivència: rentar-se les mans, 
rentar-se les dents, mastegar amb la boca tancada, menjar tot sol, 
respectar els companys, tenir cura dels diferents materials, acceptar les 
normes de joc i convivència i cooperar en el bon  funcionament del servei.
Assegurar un espai de relaxament desprès de dinar i durant les acollides, 
en un context tranquil.

Així  donem una atenció propera i de confiança, una educació en tot el que té 
a veure amb l'alimentació , la convivència i el que és important en cada etapa 
evolutiva de l’Infant creant un ambient acollidor amb estovalles de roba,  gots 
de vidre. Servim el plat davant de l’Infant, disposem de diferents racons de joc i 
l'ambientació de l'espai el realitzem amb treballs fets pels mateixos alumnes. En 
l’espai del menjador i d’acollides, els alumnes troben una organització, un tracte 
familiar i una manera de fer en concordança amb el projecta de l’escola. 

Apostem pel mercat local perquè creiem que la distància entre 
productors i consumidor final ha de ser curta i sostenible. Per això, la 
carn de vedella, pollastre i ous és de “ca l’Asturgó” i la carn de porc és 
de “can Serrat”  ( situats a la Plaça Gran, molt a la vora de l’escola).

El peix utilitzat no prové d’explotacions agropecuàries que 
malmeten els entorns on estan instal·lades. 

Busquem productes ecològics que ens aportin aliments saludables, naturals i 
de qualitat alhora que respectuosos amb el medi ambient. A més a més, la 
verdura que utilitzem és de proximitat. 
Dos cops per setmana el pa que servim és integral. 
Ens comprometem en la recollida selectiva de la brossa, a l'ús responsa-
ble de greixos i  la utilització responsable dels productes de neteja, ecològics 
la majoria.

Objectius

Què és  Kaliu viu?

Què oferim?


