
 

 
 

FUNCIONAMENT DE LA TARGETA MONEDER DURANT EL 

CONFINAMENT DELS INFANTS AMB BECA DE MENJADOR ESCOLAR 

 

FUNCIONAMENT DE LA TARGETA MONEDER: 

- La targeta moneder té un import carregat de 40 euros, que correspon al valor de 4 euros 

per dia de tancament de l’escola. En cas de prorrogar-se el tancament, s’hi aniran 

carregant automàticament (no caldrà que feu res) diners fins a la reobertura de les escoles. 

- Podeu gastar els 40 euros de cop o fer diverses compres fins a exhaurir el saldo de la 

targeta. 

- No cal fer cap tràmit per activar-la, ja estan activades, i no tenen PIN a l’hora de pagar (en 

cas de que demani el PIN, clicar la tecla verda per continuar la compra). 

- Pots consultar el saldo i moviments de forma gratuïta als caixers de CaixaBank i a a la web 

www.moneytopay.com > Altres gestions de la teva targeta > Consulta de saldo i moviments. 

- Només podreu utilitzar la targeta en supermercats o comerços d’alimentació on us puguin 

cobrar amb targeta. No es podrà fer servir per comprar altres articles que no siguin 

d’alimentació.  

- Amb la targeta es poden comprar aliments bàsics com verdura, fruita, ous, carn, peix, 

pasta, arròs, cereals, llegums, llet i derivats làctics com els iogurts, pa, oli, sal, sucre, 

xocolata i fruits secs. 

- No es pot comprar begudes amb sucres (evitar també els sucs ja que es poden consumir 

directament amb la fruita), ni altres tipus de begudes (com begudes alcohòliques, begudes 

energètiques,...), etc. 

 

RECOMANACIONS ALIMENTARIES PER AQUESTS DIES DE CONFINAMENT: 

- Planifiqueu els àpats setmanals, així us serà més fàcil anar a comprar el què necessiteu. Al 

final del document trobareu una proposta de menú. 

- A l’hora de fer la compra porteu sempre una llista amb el què heu de comprar per evitar 

deixar-vos res important. 

- Mengeu molta fruita i verdura, aporta moltes defenses. Intenteu evitar o reduïu tant com 

pugeu el sobre consum d’aliments processats i begudes o aliments amb sucres refinats. 

- L’activitat física dels infants aquests dies es redueix moltíssim, per tant, intenteu racionar 

les quantitats de sucres i xocolates per ajudar-los a no estar tan nerviosos. 

 
 

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE LA TARGETA PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE  

AMBL’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DEL VOSTRE MUNICIPI 

http://www.moneytopay.com/


 
EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ SETMANAL – DINARS D’UN MES 
 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1a 
setmana 

Pasta 
Ou 

Fruita 

Arròs 
Peix blanc  

(p. ex. orada) 
Verdura crua 

Iogurt 

Verdura cuita 
Carn blanca 

(p. ex. pollastre) 
Verdura crua 

Fruita 

Verdura cuita 
Carn blanca 
(p. ex. conill) 

Fruita 

Llegums 
Ou 

Verdura crua 
Fruita 

2a 
setmana 

Arròs 
Carn blanca 

(p. ex. pollastre) 
Fruita 

Pasta 
Peix blau 

(p. ex. verat) 
Verdura crua 

Iogurt 

Verdura cuita 
Carn vermella 
(p. ex. vedella) 
Verdura crua 

Fruita 

Verdura cuita 
Carn blanca 

(p. ex. gall d’indi) 
Fruita 

Llegum 
Ou 

Verdura crua 
Fruita 

3a 
setmana 

Arròs 
Ou 

Fruita 

Verdura cuita 
Carn blanca 

(p. ex. pollastre) 
Verdura crua 

Iogurt 

Llegums 
Peix blanc 
(p. ex. lluç) 

Verdura crua 
Fruita 

Pasta 
Ou 

Verdura cuita 
Fruita 

Verdura cuita 
Carn blanca 

(p. ex. gall d’indi 
Verdura crua 

Fruita 

4a 
setmana 

Llegums 
Peix blanc 

(p. ex. maira) 
Fruita 

Verdura cuita 
Carn vermella 

(p. ex. xai) 
Verdura crua 

Iogurt 

Arròs 
Ou 

Verdura crua 
Fruita 

Verdura cuita 
Carn blanca 
(p. ex. conill) 

Fruita 

Pasta 
Peix blau 

(p. ex. sardina) 
Verdura crua 

Fruita 

 

 

COM SABER LA PROPORCIÓ EXACTE DE MENJAR? EL MÈTODE DEL PLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació extreta de www.alicia.cat  

 

 

 

 

Una forta abraçada a totes les famílies 
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