
Aquest és el
nostre equip
de menjador!
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És un plaer poder presentar-me, soc la Jèssica,
qui acompanya en el servei de menjador a

infants i monitors al llarg d’aquest curs, i sempre
que ho necessiten poden comptar amb mi, igual

que totes vosaltres. 
Em considero una persona dinàmica, alegre i

molt motivada, sempre disposada a endinsar-se
en una nova aventura, el que em porta a tenir
moltes aficions, sobretot relacionades amb la

dansa i els esports. M’apassiona el contacte amb
la natura, els animals, el creixement personal, el
ioga i el poder gaudir cada dia de la grandesa

de cada una de les personetes que omplen
l’escola, és un aprenentatge constant. Gràcies

per fer-ho possible!

Jéssica

COORDINACIÓ



Gemma

P3
Soc la Gemma, aquest
curs estaré amb els

més petits per
acompanyar-los en
aquesta nova etapa

que comença. 
M'agrada viatjar,
gaudir del éssers

estimats i soc feliç
ballant.



Hola a tots els pares i mares dels nens i nenes
de P4. Soc l’Eva, monitora de menjador dels
vostres fills. Estic encantada de tornar a

treballar amb aquest grup, molts de vosaltres
ja em coneixeu.

M’agrada molt estar amb nens sobretot els
grups desde P3 a P5 i jugar amb ells. Descobrir

les coses que els agraden i les que no,
experimentar jocs nous en aquesta edat..., són
una caixa de sorpreses. Coses que m’agraden
fer: escoltar música, ballar, llegir, pintar, fer

manualitats, l’esport i riure. 
Doncs ja em coneixeu una mica més, només dir-
vos que per qualsevol cosa estaré a l’escola. 

Un petó i una abraçada a tots.

Eva

P4



Júlia

P5
Hola soc la Júlia i aquest és el
tercer curs que estic amb els

vostres fills/es.
M’agrada molt jugar amb ells i

ens ho passem molt bé junts,
aquest curs serà divertit. 

Gràcies per confiar i per poder
compartir bons moments amb tots

ells.



Ester

PRIMER
Hola, soc l’Ester i aquest curs

estaré amb els vostres fills de 1r.
Farem moltes cosetes xules,

ballarem, aprendrem, jugarem
junts i ens ho passarem molt bé!



Marta

SEGON

Hola soc la Marta, la monitora de
segon. Aquest curs esperem
poder gaudir de totes les

activitats súper xules que estem
preparant. Som-hi!!!!!



Encarna

TERCER
Hola soc la Encarna la monitora de

3er. Soc molt creativa i amb
moltes ganes de fer coses. 

Desitjo que aquest curs els vostres
fills i jo gaudim i aprenguem molt

junts. 
Una abraçada.



Pilar

QUART

Soc la Pilar i estic molt
il·lusionada de reprendre

l’aventura amb els vostres fills i
filles de 4rt. 

M’agrada pensar que els infants
son els estels, cadascú té la seva

pròpia llum.



Hola, soc Montse
Galindo, aquest any
estic amb els nens de
cinquè A... tot i que

ens coneixem
d'infantil! M'agraden
molt les manualitats i
desitjo que els nens ho

puguin gaudir amb
mi.

Montse
GalindoCINQUÈ A



MontseSanchez

CINQUÈ B
 Hola soc la Montse i aquest curs
estic amb els vostres fills/es. Tinc

un lema i és que amb alegria i
amor tot surt molt millor.

Qualsevol cosa podeu contactar
amb mi. Gràcies.



Carmen

SISÈ A
Hola soc la Carmen i aquest any porto

el grup de 6è. Porto molts anys de
monitora i això no ha fet que em

relaxi. 
El meu fort són els jocs dirigíts i m’ho
passo força bé jugant amb ells. Tinc

tolerància 0 cap a les faltes de
respecte i una paciència infinita.



Mónika

SISÈ B
Soc la “Moni” i porto el grup de 6è.

M’encanta la meva feina i forma
part de la meva vida el més valuós

de casa vostra. Soc una persona
alegre i positiva i una de les meves
aficions són llegir i els mitjons de

colors. 
Tinguem cura dels nostres nens...,

estan fets de somnis. Molt bon curs a
tothom!



OleguerEmi iFali

EQUIP DE CUINA
Som l'equip de cuina, treballem

conjuntament amb l'equip de monitoratge i
ens en cuidem molt de cada menú de

l'escola, sobretot d'aquells que necessiten
més atenció.

A tots tres ens agrada gaudir de la família.
Com a cuiner de l'escola, m'agrada molt
visitar el menjador per parlar amb ells i

veure que estiguin a gust.
Nosaltres, l'Emi i la Fali, durant el servei
veiem com tots els nens i nenes des de P3

fins a 6è van creixent dia a día al llarg del
curs. Ai, els més menuts, que ràpid es fan

grans!


