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QUI SOM
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

DLleure és una entitat educativa especialitzada en la gestió a la carta de serveis per a
l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu
principal oferir un servei de qualitat. 
 
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis. 
 
A DLleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal tret
diferencial. Per això, disposem d'un equip de professionals preparats per realitzar qualsevol
activitat. 
 
Els nostres clients són Ajuntaments, AMPA,s, AFA's, AFI's, Escoles infantils, de primària i instituts

entre d'altres.

M. Van Doren

"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"



EL NOSTRE IDEARI
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

Potenciar el diàleg com a
resolució de conflictes

Treballar hàbits i actituds
relacionades amb el

benestar, la seguretat i la
higiene personal

Tenir cura del
material i de

l'espai per tal
d'afavorir el bon

desenvolupament
de l'activitat

Introduir a l’infant en
activitats educatives en

l’àmbit del lleure que li creïn
interessos i motivacions

Conèixer a nous companys i
companyes i potenciar la

relació entre aquests

Les activitats extraescolars són un complement indispensable a l'educació reglada. 
 
Per això, oferim una sèrie d'activitats que permeten als participants el creixement personal i la
relació entre altres persones.  
 
L'organització de l'activitat es fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal de personalitzar al
màxim les activitats sempre seguint tant l'ideari de l'escola com el nostre. Realitzem una anàlisi
de les necessitats del centre i a partir d'aquí planifiquem i programem diferents activitats i
accions. 
 
 Els nostres objectius generals són: 
 



ELS NOSTRES SERVEIS
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

 

Consulta'ns els nostres preus!

Servei de menjadors
escolars, cuines in situ
i servei de càtering a

escoles

Activitats
extraescolars

Gestió de casalets i
casals d'estiu

 
Organització

d'excursions i
colònies escolars

Monitoratge per a
reunions de famílies,
excursions i colònies

escolars

Servei d'acollida
matinal i de tardes

 
Gestió d'uniformes escolars



MENJADORS

ESCOLARS



ELS NOSTRES MENÚS

CREACIÓ DELS MENÚS

Els menús es realitzen mensualment  per adaptar-nos a les necessitats de cada centre. A
més, d’aquesta manera és possible realitzar proves de receptes noves  i introduir nous plats i

ingredients de forma habitual. 
 

Ampa
Cuiners/es

Escola

Realitzats per una
 dietista col·legiada 

Departament 
pedagògic 

Dietista Famílies

Cada mes es farà arribar el menú per poder recollir totes les propostes de millora.
Aquestes suggerències es retornen a la dietista per poder incorporar-les, complint amb la

nostra filosofia i amb les recomanacions de la Generalitat.  

Viu sa és un centre multidisciplinar ubicat al municipi de Les
Franqueses. Ofereix servei de nutrició i dietètica, psicologia,
logopèdia i assessorament educatiu i familiar. El centre està
format per diversos despatxos totalment equipats per a
cada servei i per a cada pacient.

ADAPTACIONS

- BASAL (proposta sopar) 

- SENSE LACTOSA

- SENSE CARN

- SENSE GLUTEN

- SENSE OU

- SENSE PEIX

- SENSE PORC

- SENSE SORBITOL

- OVOLACTEOVEGETARIÀ

- TRITURATS

- MESTRES

Realitzem adaptacions dels menús, procurant que siguin el més semblant possible al menú
basal.  

<< No podem pensar bé, estimar bé i somiar
bé, si no hem menjat bé >>

                                                - Virgina Wolf-

- PÍCNIC*

*Oferim servei de carmanyola per excursions, aquestes estaran elaborades d'un primer
plat, segon, peça de fruita, pa i aigua.



ELS NOSTRES MENÚS

 

FILOSOFIA DELS NOSTRES MENÚS 

Dieta mediterrània

Ingredients de temporada

Proveïdors de primera qualitat

Només un cop al mes aliments precuinats

Complir les recomanacions de la Generalitat

DLleure pretén que els infants gaudeixin de l’espai del menjador i sigui el més semblant possible al

fet de dinar a casa. La cura en l' elaboració dels menús és molt important per contribuir en aquesta

tasca. Els/les nostres cuiners/es es formen i s'actualitzen constantment per tal de poder complir

aquesta missió. 

 

 

 

 

Els/les cuiners/es disposen d’un receptari dels plats que composen els menús. Aquest receptari està

creat per una comissió formada per l’equip pedagògic de DLleure,  cuiners i dietista.   

 

Està demostrat que sovint mengem pels ulls i això fa que haguem de tenir en compte altres factors a

més del gust. La part visual dels plats és molt important i per això tant a l'hora de fer els menús,

elaborar el menjar, servir-lo i presentar-lo tenim molt en compte els colors que composen els

nostres plats.

 

CUINEM "COM A CASA"

COMPOSICIÓ DELS MENÚS

<< Cuinar és un art, i tot art requereix saber de
tècniques i materials>>

                                                - Nathan Myhrvold-



ELS NOSTRES PROVEÏDORS

 

La Pageseta és el nou projecte de la Maria Giner. Desdel 2016, ha
ampliat horitzons i s’encarrega de la producció d’hortalisses
ecològiques en 5 ha repartides en tres finques del Vallès Oriental. 

Ecocentral és la central de compres d’Ecodaquí i és l’encarregada de
portar-nos la fruita i la verdura ecològica que no ens arriba dels
pagesos i pageses més pròxims a cada escola. Aquesta verdura
principalment prové d’altres productors catalans i de forma puntual
pot tenir l’origen en algun altre punt de la Península. En el cas de la
fruita, com que aquesta varia en funció de la temporalitat i les
condicions agroclimàtiques, tenim diversos productors que ens
subministren, tots ecològics i principalment ubicats a Lleida, al nord
de Castelló i a vegades en altres punts de l’Estat.
 

VEGETALIA  és una empresa local molt afí a la nostra
filosofia i pionera en la producció i innovació al voltant de
la proteïna vegetal ecològica. Està ubicada a Castellcir i fa
una aposta clara per l’abastiment a col·lectivitats i,
especialment, menjadors escolars. 

PREPA és la panificadora on
comprem el pa ecològic.

Ets el que menges. Què t'agradaria ser?
-Julie Murphy- 

 

FRUITA I VERDURA 

PROTEÏNA VEGETAL

PA



ELS NOSTRES PROVEÏDORS

 

CARN

CONILL COM CAL  És un productor de família pagesa que es dedica
a la producció de conill sempre amb una alimentació de l’animal lliure
de transgènics i medicaments. Ens subministra les hamburgueses de
conill per a les escoles. Es tracta d’un producte suau, saludable, ric en
proteïnes i baix en greixos, que resulta ideal per als infants i molt
atractiu.
 

SUBIRATS és una empresa productora de carn de vedella i
porc. Tenen granges pròpies de boví i oví al terme
municipal de Bigues i Riells. Son ferms defensors del
producte de KM 0, producte fet, elaborat i distribuït des de
casa seva. Controlen tots els processos per poder oferir al
client un producte de qualitat i proximitat. 

BARTOLÍ és una empresa familiar amb una història de més de
50 anys. L’experiència sumada a la innovació constant els ha
situat com a escorxador d’aviram de referència.  Tenen un tracte
proper i personalitzat, aposten per l’excel·lència i la qualitat, i es
comprometen amb la salut i la sostenibilitat; tots els productes
Bartolí són de  proximitat, d’origen català i  sense gluten ni
lactosa. Totes les seves varietats de pollastre, Pollastre Groc
Català, El Rei del Galliner i el seu Pollastre Ecològic Cococ,
provenen de granges catalanes. 



ELS NOSTRES PROVEÏDORS

 

Anna Ecològica 100% va néixer de la motivació i el
convenciment de dues emprenedores, la Sílvia i la Rosa,
de poder acostar a les cuines de col·lectivitats, els
millors productes ecològics, directament i sense
intermediaris, des dels seus propis camps i des dels
agricultors, ramaders i elaboradors de proximitat. 

ASSOLIM és el nostre proveïdor de peix fresc i ultra congelat a
alta mar. Intentem comprar peixos de mida més aviat petita
per minimitzar la presència de metalls pesants, com ara el
mercuri, i altres contaminants presents en els nostres mars.
Verat, bonítol, lluç, sonsos, maires, peix de roca i crancs o
galeres per als fumets, sípia per a l’arròs o els fideus i molt
puntualment bacallà o bròtoles són els peixos que cuinem als
menjadors de les escoles. El peix arriba a les cuines sempre
desespinat. A partir d’aquí, el personal de cuina en repassa les
espines, igual que els equips de monitoratge, que el tornen a
repassar pels més menuts i que avisen els infants grans que
vigilin, perquè el peix sempre pot tenir alguna espina.

PEIX

CEREALS, LLEGUMS, FARINES, OU 

La Fageda, un projecte social ubicat a la Garrotxa que té per
missió millorar la qualitat de vida i promoure la interació social
de persones de col·lectius vulnerables. Utilitzen una estructura
empresarial potent que treballa per crear valor tant per a
l'organització com per a la resta de societat. 

LÀCTICS 



EQUIP HUMÀ

Creiem que per assolir els objectius establerts cal crear un equip educatiu que sigui responsable,
tot mantenint un grau alt de compromís amb el projecte i la nostra filosofia. 
 
Des de DLleure, ens volem nodrir d’un equip d’educadors/es que siguin coneixedors/es de
l’entorn social i educatiu.  Prenem consciència que part de l’èxit de les activitats requereixen de
monitors/es dinàmics, motivats/des i amb recursos educatius propis per tal d’esdevenir un
referent tant pels infants com per a les famílies.

DLleure gestiona íntegrament el personal, ens encarreguem de la
selecció, contractació, subrogació,  gestió, formació i acompanyament.  

Treballem per tal que el personal del menjador formi
part de l’equip i s’integri dins del nostre projecte.
Potenciem les habilitats de cada persona i així
aconseguim una alta motivació i creem un projecte
personalitzat conjuntament amb l’equip. 
 
Tot el personal realitza formació de riscos laborals i
tenen la titulació de manipulació d’aliments. 
Formem als equips segons les necessitats dell
centre, infants i pròpies.

 Revisem cada dia les ràtios per assegurar-nos que
tenim el personal per complir-les. En  cas que no

sigui així, afegirem el personal necessari. Aquestes
ràtios són les inicials ja que cal valorar aspectes com

els espais, torns, grups i necessitats de cadascun
dels grups. Es fa una valoració per cada menjador

concret.



RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA

Tots som agents educatius, i això fa que tinguem la responsabilitat d’educar i sensibilitzar els
nostres infants per enriquir el procés d’aprenentatge en tots els àmbits.
 
Durant l’estona de menjador, responsabilitzem als infants perquè adoptin un estil de vida
saludable i una conducta positiva de salut. Per aquest motiu és important establir uns objectius
generals i específics per a cada etapa educativa vinculats a l’ideari de l’escola, relació que en tot
moment s’estableix per acostumar els alumnes dins de la mateixa pedagogia.
 
Destaquem objectius generals com:
-          Tastar tots els aliments
-          Mantenir un bon comportament a taula
-          Vetllar pels bons hàbits alimentaris i higiènics
-          Potenciar la creativitat
-          Fomentar el respecte pel material, l’entorn i 
           els/les companys/es i educadors/es
-          Afavorir l’autonomia personal
-          Establir una bona comunicació
 
Potenciem una dieta equilibrada acompanyant a l’infant en la seva adaptació, i donem especial
importància als valors i hàbits com els higiènics, de convivència, comunicació, autonomia,
respecte... Així com les normes de funcionament del menjador i a taula.

Per poder establir una pedagogia concreta dins de l’estona d’educació no formal proposem elaborar
un Projecte de Menjador propi del centre (equip de DLleure, AMPA i escola) on treballem de forma
tranversal les mateixes competències tant en l’estona de temps lliure o esbarjo com al menjador a
partir d’uns objectius, continguts i metodologia a seguir per part de tot el nostre equip humà.
 

PROJECTE PROPI PER CADA ESCOLA

<<Som molt més del que mengem, però podem  fer que el
que mengem ens ajudi a ser molt més del que sóm >> 

- Adelle Davis-



FAMÍLIES

Un dels nostres objectius és mantenir una bona comunicació amb els diferents agents educatius
involucrats amb l'infant. Per això disposem de diferents canals per desenvolupar aquesta tasca. 

Els infants d'infantil tenen una agenda  on cada dia
marquem com ha dinat i, si s'escau, una observació.
Les famílies disposen també d'un espai per
comunicar-se amb el personal del menjador.
 
Pels infants de primària es realitza  trimestralment un
informe a les famílies amb els objectius assolits.  

A més, disposem d'un telèfon de contacte, on poden comunicacar-se sempre que ho necessitin. 

Mensualment rebran el menú i una porposta de
sopar. 

AMPA I ESCOLA 
Realitzem reunions periòdiques per poder compartir i treballar plegats. 
Fem un traspàs bidireccional per afavorir l'educació dels infants. 
Tot i que els conflictes es gestionen seguint la línia pedagògica establerta, al menjador es
fa un traspàs a tutors i famílies per tal de poder garantir el bon funcionament. 

RESPONSABILITAT PEDAGÒGICA
 
A DLleure creiem que la implicació dels nostres educadors i educadores en el temps de lleure
és fonamental per dinamitzar activitats i potenciar una alimentació saludable així com per
acompanyar a l’infant en l’adquisició d’hàbits i pautes a seguir. Per aquest motiu cuidem el
nostre equip humà oferint suport sempre que sigui necessari, formació i vetllant per una bona
comunicació constant.

COMUNICACIÓ

MONITORS/ES
Són els/les responsables de dur a terme el projecte i per això és molt important que DLleure
formi part d'aquest equip i l'acompanyi al llarg del procés. Treballem conjuntament amb l'equip
per potenciar un clima favorable i proporcionem solucions i recolzament sempre que sigui
necessari. Això ho aconseguim amb un seguiment constant en la seva tasca.



GESTIÓ ÍNTEGRA

Inscripcions, altes i baixes
Modificacions
Beques
Devolucions
Atenció a les famílies

Dlleure gestiona integrament el servei del menjador. Això implica asepectes com: 
 

Per realitzar aquesta tasca, disposem de dues metodologies; TPV o Tradicional ( gir bancari) .

TPV

La gestió administrativa i pagaments es realitzaran a través de l’aplicatiu TPVEscola. A principi de
curs els alumnes reben un usuari, contrasenya i les instruccions d’ús per accedir a l’aplicació.

 
Pel que fa als alumnes fixes del servei:
 
A l'aplicació surt l’import a pagar cada mes.
El podeu domiciliar a la targeta o bé pagar-
lo manualment cada mes. També oferim
l’opció de domiciliar el rebut en un compte
bancari.

Una aplicació que permet
estalviar temps, cues i agilitza

tots els tràmits. 



GESTIÓ ÍNTEGRA

Pel que fa als alumnes esporàdics dels serveis:
 
A través de l’aplicació podreu comprar tiquets tant de
menjador com d’acollida i indicar a partir d’un calendari quins
dies voleu que el/la vostre/a fill/a  fagi ús del servei.
 
Per tant, podreu notificar l’assistència esporàdica del vostre
fill/a i comprar tiquets telemàticament sense necessitat d’anar
a l’escola.
 
Els pagaments a través de l’aplicació TPVEscola s’han de
realitzar amb targeta de crèdit o de dèbit.

TARIFES

6.00€   Alumnes 
Fixes

6.80€   Alumnes 
 esporàdics

* Preus reduïts per professors

* Considerem Fixe
 
Tots aquells que es  quedin a dinar
un dia o més fixes setmanalment. Ex:
un infant és queda únicament els
dilluns. Serà fixe a 4 o 5 dies al mes. 
 
 

Abonament de 3€ diaris per absència al menjador

(notificada abans de les 10.00h del matí) 

Abonament del 100% del menjador i acollida en cas de:

Col·laboració a la festa de final de curs, castanyada, carnaval...

Responsabilitat de la reparació o reposició de les eines o

estris de cuina amb un deteriori produït pel desgast lògic de

l'activitat.

Aplicarem un descompte del 5% al segon germà i un 10% de

descompte a partir del tercer germà.

 

- Excursions (sense pícnic)

- Colònies

- Absències de llarga durada (mínim 5 dies seguits) 

 

 

 



ACOLLIDES I CANGURATGES

TARIFES
DLleure dins dels seus serveis, ofereix a les escoles, AMPA’s, AFA, AFI el servei de monitoratge per
reunions, excursions i colònies entre d’altres. 
 
DLleure enviarà el personal contractat a les instal·lacions per tal que realitzi el servei així com
proporcionarem el material necessari per desenvolupar l'activitat en qüestió.. 
 
Per tal de contractar el servei cal enviar un correu a info@dlleure.cat. En aquest correu cal especificar:
 
- Data de necessitat del servei
- Horari de necessitat del servei
- Nombre de monitors/es necessaris
- Persona de contacte responsable aquell dia
- Nombre d'infants aprox. que utilitzaran el servei (en cas de canguratges)
- Espai on s'ha de dirigir la persona (en casa de canguratges)
 
 

CANGURATGES

16.85€*   

*hora/monitor/a.

ACOLLIDES
El servei d'acollida és un servei que s'ofereix a les famílies perquè puguin portar els seus fills o filles a
l'escola abans de l'horari lectiu o bé deixar-los fins més tard. Durant aquesta estona, els infants podran
esmorzar i/o berenar si no ho fan a casa i realitzar activitats variades com manualitats, jocs de taula,
trencaclosques, construccions, contes...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei d'acollida de tarda
16:30h a 17:00 h
16:30h a 17:30 h

servei d'acollida matinal
7:30 a 9:00h
8 a 9:00h
8:30 a 9:00h

SAM  

SAT  


