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L’empresa
¿Quina és la nostra historia?
Després d’anys d’experiència en el mon del lleure i de
l’educació, l’any 2002 va néixer Temps de Lleure OSM S.L.,
fruit de la creixent demanda de serveis en aquest secor, amb
l’objectiu de cobrir les necessitats que poguessin sorgir de les
diferents institucions amb caràcter socioeducatiu i esportiu, així
com poder oferir activitats personalitzades i innovadores que
ens diferenciessin de la competència.
L’any 2014, després de dotze anys treballant en aquest mon i
degut al volum del negoci i dels diferents tipus de clients que
teníem vam decidir separar el nostre fons de comerç i crear una
nova empresa; SAM ESPORTS EVENTS S.L. L’objectiu de la
qual era poder donar servei a aquells clients satisfets centrantnos més específicament en el àmbits amb els que treballem.
SAM SPORTS EVENTS S.L. fa una aposta forta i es decideix
per un servei personalitzat i de qualitat en tots els seus
programes i oferta de serveis, sempre amb el seu seguiment i
formació continuada.
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Introducció
¿Quin és el nostre objectiu?
Els serveis educatius que oferim són portats a
càrrec per professionals que desenvolupen una
tasca complementària a l’escola, però alhora molt
importants si considerem l’educació com un
procés integral i permanent.

EDUCACIÓ COM A
PROCÉS INTEGRAL I
PERMANENT

Així doncs, el nostre objectiu principal és acomplir
satisfactòriament les diferents necessitats que puguin sorgir de les escoles,
associacions, clubs esportius, etc., al mateix temps que EDUQUEM.

El menjador escolar
¿Com es la nostra tasca?
L’experiència en el camp educatiu dels menjadors escolars ens ha demostrat que tota
la tasca pedagògica ha de ser planificada, programada i avaluada dia a dia per tal de
millorar-la i adequar-la a les necessitats de
cada centre. Es per això, que la nostra
gestió dels menjadors escolars es basa en
PROJECTE EDUCATIU
l’elaboració
d’un
projecte
educatiu
personalitzat per cada centre a partir del
PERSONALITZAT
qual els monitors/es desenvoluparan la
seva tasca formativa complementària a la
de l’escola.
El temps de menjador i el temps lliure que l’acompanya els entenem com a moments
de gran importància educativa i per tant es cura que siguin tractats amb les millors
garanties professionals. En aquest sentit el seguiment permanent per part dels
coordinadors de l’activitat és fonamental.
Un menjador escolar no és només un espai on donar de menjar als infants de les
escoles. És un espai d’immenses possibilitats educatives que sovint passen per alt.
Es per això que ja sigui a l’estona de menjador com a l’estona de pati, l’infant ha de
trobar un espai que li permeti desenvolupar la seva persona d’una manera integral,
abastant tots els aspectes que la formen.
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Objectius
¿Què volem transmetre?
Objectius Generals

Objectius específics
1.1.

1.

Menjar els aliments tant a casa com a
l’escola.

1.2.
1.3.
2.1.
2.2.

2.

Comportar-se degudament al
menjador.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.

3.

Adquirir hàbits de neteja i higiene
bàsics.

3.4.
3.5.
3.6.

4.

Gaudir del temps lliure després de
dinar.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MENJADOR
ESCOLAR

Comprendre la necessitat d’alimentar-se per fer-se
gran.
Entendre que és necessari menjar de tot per a créixer
sa i fort.
Comprendre que no està bé deixar el menjar al plat o
bé llençar-lo.
Romandre ben asseguts a la cadira.
Ser conscients de la utilitat de cada un dels estris
(coberts, tovalló,...)
Menjar a poc a poc i mastegar suficientment els
aliments mantenint la boca tancada.
Comprendre que s’ha d’omplir la boca just el
necessari per tal de no ennuegar-se.
Utilitzar el tovalló i embrutar-se el mínim possible.
Demanar les coses correctament.
Mantenir la taula i l’entorn més proper net
Evitar menjar coses que han caigut a terra.
Evitar posar-se els dits a la boca.
Evitar menjar fruites sense rentar.
Rentar-se les mans abans del àpats per iniciativa
pròpia.
Rentar-se les mans després de fer servir el wàter i
després de jugar.
Prendre habitualment begudes recomanables (aigua,
llet, sucs,...)
Respectar als monitor/es i als companys/es.
Respectar el material i l’espai que utilitzem.
Compartir espais i material amb els altres infants.
Participar activament a les activitats proposades pels
monitor/es.
Acceptar la diversitat d’opinions que puguin sorgir
durant les activitats.

ESPAI
EDUCATIU I
LÚDIC

DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL DE
L’ALUMNAT
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Organització
¿Com funcionem?
El servei de cuina serà portat a càrrec per l’empresa Selecta i el
monitoratge per SAM Sports Events S.L.
El menjar dels alumnes, mestres i monitors/es serà de càtering i
es servirà al menjador de l’escola per personal específic per a
aquesta tasca.
Tant a l’estona que els alumnes estan dinant com a la que
estan fora del menjador, els monitor/es es faran càrrec d’ells en tot moment, des de
que surten de les aules fins que tornen a entrar.
Hi haurà un seguiment per part dels monitors/es mitjançant uns informes que es
donaran:
•
•
•

P3: Diari fins a finals del primer trimestre. Després trimestral.
P4, P5 i Cicle inicial: Trimestral
Cicle mitjà i Cicle superior: Trimestral.

Els espais que s’utilitzaran per a l’estona de menjadors seran els següents:
•
•
•
•

Menjador.
Pati.
Sala per dormir (P3)
Espais interiors per fer alguns tallers o en dies de pluja.

L’horari dels alumnes serà el següent:

ED. Infantil

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

12:30 – 13:30

Dinar

Classe

Classe

Classe

13:30 – 14:30

P3 dormir, P4 i
P5 taller o jocs
al pati

Dinar

Dinar

Dinar

Taller o jocs al
pati

Taller o jocs al
pati

Taller o jocs al
pati

14:30 – 15:00
15:00

Entrada a classe

En casos de pluja les activitats d’exterior queden anul·lades i es faran tallers o
projecció d’una pel·lícula als espais interiors de l’escola.
Els tallers seran opcionals, és a dir, es proposaran cada setmana tallers diferents als
alumnes, els quals decidiran si el volen fer o prefereixen fer activitat al pati. Els tallers
tindran diferents temàtiques (teatre, malabars, manualitats,...) que s’aniran combinant
al llarg de tot el curs.
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Propostes d’activitats
¿Què oferim?
Per poder donar un ventall més ampli a l’estona de pati al menjador proposem un
seguit d’activitats que es podrien realitzar a l’estona del menjador.
•
•
•
•

•

•

Manualitats: Taller d’imant amb Jumping Clay, taller de màscares de guix,
taller de figures de guix,...
Esports alternatius: Tamborí, lacrosse, Utilmate frisbee,...
Jocs tradicionals: Xapes, xarraca, bitlles catalanes,
gomes,...
Taller de teatre: Preparen una obra i la representen un dia
a tots els companys de menjador. Preparen vestits,
decorats, la obra,...
Taller de Hip Hop: Preparen un ball amb un professor de
Hip Hop i el representen en actuacions de l’escola, Nadal,
fi de curs,...
Tallers específics:
o En èpoques determinades: Castanyada, Carnaval, Nadal, Sant Jordi,...
o En dies concrets: Dia mundial de l’aigua, dia mundial dels nens, dia
mundial sense fum,...

L’equip de monitors
¿Com ens organitzem?
L’equip estarà organitzat de la següent manera:
•
•

•

•

Coordinador/a d’escoles: Serà la persona de contacte de l’empresa amb
l’escola, juntament amb el coordinador del centre.
Coordinador/a del centre educatiu: És la persona que coordinarà l’equip de
monitors i serà el contacte directe entre l’equip de monitors/es i l’empresa.
També serà qui gestionarà els llistats d’assistència i les beques, sota la
supervisió de l’escola.
Equip de Monitors/es: Serà qui vetllarà pel bon funcionament de les activitats,
així com de l’estona del menjador. Cada monitor/a tindrà un grup assignat, el
qual tindrà unes activitats programades. Els monitors/es vetllaran per la
higiene i seguretat dels infants en tot moment
Personal de cuina: Serà qui servirà el menjar que arriba del càtering, així com
mantenir la cuina neta i recollida.

Pel bon funcionament de l’equip aquest es regirà per un reglament de règim intern
que marca com actuar en diferents situacions en les que es poden trobar (baixes,
substitucions, etc.).
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Contacte
No oblidis visitar la nostre pàgina web

www.samsportsevents.com

Direcció
Oscar Sambola / 615.859.196
oscar@samsportsevents.com

RRHH
Miguel A. Montoro / 685.960.357
m.angel@samsportsevents.com

Educació
Sergi Sans / 615.859.199
sam@samsportsevents.com

Activitats
Albert López / 655.561.441
activitats@samsportsevents.com

