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menjadorBenvinguts al nostre 

Volem que aquesta revista que teniu a les mans us ajudi a conèixer millor 
l’equip que tindrà cura dels vostres fills i filles i la tasca que realitzem.

Macedònia és el nom de la nostra petita empresa, una SL (Societat 
Limitada) formada per Núria Cusachs i Carme Diez de Andino. Ma-
cedònia va néixer l’any 2005, com a conseqüència de la jubilació de la 
persona que gestionava el menjador escolar des del 1982, on nosaltres 
exercíem com a coordinadores d’infantil i de primària respectivament.

Al nostre menjador, l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin 
del menjar, així com aconseguir un bon ambient. Es treballen diferents 
aspectes, com educar el paladar, una dieta equilibrada, els hàbits d’hi-
giene i els hàbits de convivència. 

Macedònia, a banda del servei de menjador, també gestiona:

·  Permanències de 8h a 9h i de 16,30h a 17,30h (en primer lloc
s’esmorza o es berena i després es fan racons o jocs tranquils)

· Activitats extraescolars
· Casal d’Estiu
· Casal de Setembre
· Casal de Nadal
· Casal de Setmana Santa
· Activitats durant la jornada reduïda i els dies de lliure disposició
· Reforç sortides de l’escola



Aquest curs l’equip del menjador està format per: 

Núria Cusachs

Susana Godino

Mari Jiménez

Cinta Masoliver

Carme Diez de Andino

Maria Ledesma

Martín Rossi

Jessica García

Martí Canal

Jana Corcobado

Auxiliar de cuina:

Claudia Ferrero

Tot l’equip està format per gent titulada i amb llarga experiència en el 
sector i en contínua formació. Entre d’altres cursos, hem fet:

· Curs de Primers auxilis
· Curs de dietètica
· Curs de resolució de conflictes
· Curs de trastorns de la conducte
· Curs de jocs
· Curs de manipuladors d’aliments
· Curs de menús equilibrats



Per garantir que els vostres fills i filles mengin sa i equilibrat, els nos-
tres menús segueixen la normativa establerta per la Generalitat 
amb controls rutinaris durant tot el curs, a més de l’assessorament 
per part del Consell Comarcal del Maresme.
A banda, també treballem l’elaboració dels menús conjuntament 
amb la dietista nutricionista Mar Dalmases Castelló, col·legiada 
nº CAT000506.
L’elaboració del menjar es fa íntegrament a la cuina de l’escola  
i la compra dels aliments, tots productes de primera qualitat i 
de proximitat, seguint la dieta mediterrània.
Els nostres proveïdors son:

·  Asturgó (carn de vedella) – Plaça Gran
·  Fradera (fruites i verdures) – Plaça de Cuba
·  Peixateria Ferriol (peix) - Mataró
·  Serrat (formatges, embotits, porc) – Plaça Gran
·  Torrent (pollastre, pollastre halal i derivats) – Plaça Gran
·  Assolim (congelats)
·  Forn maresme (pa) – C/Barcelona
·  Granja el prat (productes làctics) - Granollers
·  Danone (productes làctics)

Els menús estan adaptats segons les necessitats dels nens i nenes: es 
tenen en compte les intoleràncies, al·lèrgies, la diversitat ètnica, la 
dieta astringent, etc.



Durant l’estona del menjador, a part de treballar els hàbits d’alimenta-
ció, es desenvolupen diverses activitats de lleure:

·  Jocs organitzats
·  Manualitats
·  Contes
·  Teatre
·  Esports dirigits
·  Jocs de taula

Ens agrada potenciar l’esperit festiu en dies assenyalats:
·  Castanyada
·  Nadal
·  Carnestoltes
·  Arribada de la primavera
·  Sant Jordi

Després de dinar, els nens i nenes que necessiten dormir  
poden fer la migdiada vigilats per una monitora a l’aula de 
Psicomotricitat.



Consells  

pràctics
BATA

Considerem important que el nen assoleixi l’hàbit de menjar sense 
embrutar-se i per tant no creiem necessari l’ús de la bata. 

RASPALL DE DENTS

És opcional. En cas de portar-lo cal fer-ho dins un necesser marcat 
amb el nom.

MEDICACIÓ

És necessari portar la recepta i l’autorització. Cal marcar la caixa del 
medicament amb el nom, la hora i la quantitat a prendre.

DIETA

Si algun dia el vostre fill/a necessita una dieta especial cal que ens ho 
comuniqueu el mateix dia, abans de les 10h del matí.

SERVEI DE PICNIC

Per un millor funcionament i control de pícnics, se us cobrarà un dipòsit 
de 20€ per el servei de carmanyola que es retornarà a final de curs.

Per utilitzar el servei s’haurà de fer una inscripció trimestral o anual. En cas 
d’utilitzar el servei de forma esporàdica caldrà avisar una setmana abans.

Molt important! Si no voleu aquest servei, recordeu desvalidar el dia que 
hi hagi l’excursió, ja que en cas contrari no es farà devolució del tiquet.

INFORME P3

Durant els primers dies d’adaptació, per tal que estigueu assabentats 
de com han estat els vostres fills/es, es farà arribar un petit informe a 
cada família.

Al llarg del curs, si teniu qualsevol consulta, a primera hora del matí 
trobareu a la Núria.  



Sistema de  

pagament
Amb el nou sistema de pagament de l’escola Anxaneta veuràs que és 
d’allò més fàcil validar el tiquet diari pel servei de menjador.
Nomes cal que accedeixis a través del teu ordinador, mòbil o tableta a 
l’aplicació AMPANOVA i així poder marcar el dia o els dies que vols 
fer ús del servei de menjador!
És molt important validar el dia que els vostres infants es queden a 
dinar, ja que gràcies al fet de validar, nosaltres podem fer la previsió 
de menjar diària. 



el nostre menjadorAjudan’s a millorar

El nostre equip està obert a qualsevol suggeriment o proposta, així com 
a aclarir-vos qualsevol dubte que pugueu tenir. 
La manera de contactar amb nosaltres és:
  · A les 9 del matí, a l’entrada de l’escola:
    Núria (infantil)
    Carmeta (primària)
  · Per correu electrònic: macedoniascp@gmail.com 

T.634 558 498 · Horari d’atenció: de 8 a 17h.
www.macedoniapertu.net


