NORMATIVA DE MENJADOR ESCOLAR
El menjador és un servei complementari del centre, amb caràcter social i educatiu.
Els objectius bàsics del menjador escolar són cobrir les necessitats nutritives dels
alumnes, fent que adquireixin uns hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència i fent
ús dels temps lliure de forma lúdica i formativa. (DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel
qual es regula el servei escolar de menjador als centres públics de titularitat del
departament d’Ensenyament.

NORMES GENERALS DEL MENJADOR ESCOLAR

Poden gaudir del servei de menjador tots els alumnes matriculats al centre i totes
aquelles persones que treballin a l’escola o hi col·laborin.
Per poder fer ús del servei de menjador, cada comensal haurà de fer efectiu el
pagament mitjançant l’entrega d’un tiquet diari, que haurà adquirit prèviament a
l’escola.
Cap alumne no es podrà quedar a dinar si no porta el tiquet.
La recollida dels tiquets es farà diàriament a les 9:00 del matí.
L’empresa responsable del menjador farà públics els menús amb antelació i
periodicitat.
Si un nen /nena no pot menjar algun tipus d’aliment haurà de portar una nota del
metge que ho indiqui. En el cas d’un malestar transitori que requereixi, per aquell
dia, una dieta especial només caldrà portar una nota dels pares.
Les monitores i el personal de cuina parlaran a tots els alumnes en català.
Els alumnes no poden portar joguines, jocs, aparells de música, etc... de casa.
Els alumnes que no es quedin a dinar ni facin activitats extraescolars al migdia
hauran de sortir del recinte escolar a les 12:30h.
Cap alumne del menjador no abandonarà el recinte escolar sense la presentació del
justificant de sortida degudament signat pels pares o tutors. Els alumnes

d’educació infantil i cicle inicial portaran una nota escrita i els de cicle mitjà i
superior ho durant anotat a l’agenda.
Al menjador no es poden administrar medicaments. En cas que algun nen en
necessiti, caldrà portar la corresponent autorització mèdica.
L’ús de la bata al menjador és obligatòria fins a 2n de Cicle Inicial.
Les monitores i/o la coordinadora de l’empresa disposaran d’un horari de visita per
atendre els pares dels nens i nenes usuaris del menjador, prèvia concertació
d’entrevista.
•

Les faltes comeses pels alumnes en horari de menjador ( de 12:30 a 15:00)
podran ser considerades lleus, greus o molt greus.

Es consideren faltes lleus:
Fer xivarri de manera habitual en entrar i en sortir i durant l’àpat.
Fer mal ús dels aliments i del menatge del menjador.
Deixar menjar als plats per sistema.
No fer cas de les advertències de les monitores i del personal de cuina.
No seure a la cadira i aixecar-se abans d’acabar de dinar.

Es consideren faltes greus:
1. Sortir del recinte escolar
2. Substraure objectes de l’escola o dels companys.

Es consideren faltes molt greus:
1. Causar desperfectes de manera intencionada a coses de l’escola o dels
companys.
2. Faltar al respecte a les monitores, personal de cuina o als companys.

Les monitores comunicaran les faltes lleus per escrit, mitjançant una notificació, als
pares o tutors, els quals les hauran de tornar signades. Aquestes notificacions
s’arxivaran.

Les monitores comunicaran les faltes greus i molt greus per escrit, a la direcció del
centre i als tutors, per tal de comunicar-ho als pares, els quals les hauran de tornar
signades, i s’arxivaran amb la documentació de l’alumne. La falta molt greu serà
sancionada amb quinze dies d’expulsió.

En cas de faltes reiterades, l’equip de direcció convocarà els pares per tal de trobar
solucions al problema, i si el cas ho requerís, s’informaria al consell escolar del centre
per prendre conjuntament les mesures oportunes.

Pel que fa als “càstigs”, aquests hauran de ser el màxim d’educatius i relacionats amb la
falta que ha comès l’alumne. Per exemple: escombrar el menjador si ha llençat menjar a
terra intencionadament, netejar la seva taula si l’ha embrutat excessivament, quedar-se
sense pati i ajudar en el que calgui, etc.

HÀBITS D’HIGIENE, ALIMENTARIS I DE CONVIVÈNCIA
Rentar-se les mans abans i desprès de dinar.
Agafar els aliments amb els coberts.
Utilitzar correctament els coberts.
Utilitzar el tovalló.
Menjar sense pressa.
Mastegar correctament i amb la boca tancada.
Beure sense aliments a la boca.
No parlar amb la boca plena.
Menjar-se tot el que es posa al plat.
No menjar llaminadures.
A la taula, demanar les coses amb correcció i educació.
Seure correctament a la cadira.
Complir les tasques que pertoquin.
No aixecar-se de la cadira durant l’àpat.

No entrar als edificis escolars i espais no permesos ( cuina, classes, passadissos)
Parlar en veu baixa i sense cridar.
Respectar les instal·lacions de l’escola i els materials.
Dirigir-se amb respecte a les monitores, personal de cuina i companys.
Tenir cura dels més petits.

TIQUETS DE MENJADOR
El preu del tiquet de menjador inclou el dinar i les dues hores i mitja de monitoratge i
activitats.
Els alumnes becats tindran un preu de tiquet diferent segons ens comuniqui el Consell
Comarcal del Bages.

Les llistes de menjador de cada dia es tancaran a ¼ de 10 del matí. Els alumnes que
hagin d’arribar més tard d’aquesta hora i han de quedar-se al menjador, ho han de
comunicar al centre pel mitjà que es cregui oportú abans de l’hora esmentada
anteriorment.

REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA
El personal de cuina que manipuli aliments i/o realitzi activitats culinàries de
preparació, haurà de tenir el Carnet de Manipulador d’aliments emès per
l’administració sanitària competent o haver rebut la formació pertinent a càrrec de
l’empresa.
El personal de cuina i el manipulador d’aliments tindran prohibit durant l’exercici del
seu treball: fumar i menjar xiclet, utilitzar vestimenta no autoritzada. Les instal·lacions
de la cuina i menjador compliran els requisits que marca la normativa vigent. El
Director del centre vetllarà per a què aquesta reglamentació tècnico-sanitària del
servei de menjador es compleixi, fent servir els informes que periòdicament puguin
elaborar tant l’empresa concessionària com l’Ajuntament.

FUNCIONAMENT DE L’HORARI DE MENJADOR

Arribada de les monitores:
12’25
P3

Buscar els nens a les classes i passar llista

12’30 a 12’45
P4 i P5 Buscar els nens a les classes,anar al
lavabo,rentar mans i passar llista
1r i 2n Buscar els nens a les classes,anar al
lavabo,rentar mans i passar llista
3r a 6è Recollida dels nens al punt de trobada,higiene
i passar llista
12’45 a 13’30

13’45 a 14’45

Dinar alumnes d’educació infantil

Dinar alumnes de primària
P3 Dormir (mentre,la monitora fa la nota de “he
dinat”)

13’45 a 14’45
P4 i P5 Jocs al pati,tallers,ludoteca,etc.(la monitora fa
la nota de “he
dinat”) .Després es fa el canvi de
bates,anar al lavabo,rentar mans i cares.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Jocs al pati (tallers, esport,
jocs dirigits…)

14’45 a 15’00

P3 Despertar nens,anar al lavabo,rentar cares i mans.
Portar els nens a classe i fer alguna activitat relaxant
(contes,cançons…)fins que arriba el mestre.
P4 i P5 Activitats relaxants al menjador (cançons,
explicar contes, joc…) i portar els nens a classe.
1r i 2n Acompanyar els nens a rentar-se i anar al
lavabo. Fer algun joc tranquil (mímica,explicar
acudits…) i acompanyar els nens a la seva fila fins que
toca el timbre per anar a classe.

3r a 6è Els nens fan higiene personal (anar al lavabo i
rentar mans) supervisats per la monitora. Es fa algun
joc tranquil (el telèfon,pistoler,joc de memòria…)fins
que toca el timbre per anar a classe.

RESPONSABLES DEL SERVEI DE MENJADOR
El Director del Centre és el màxim responsable del bon funcionament del servei de
menjador i les seves funcions són les següents:

a. Supervisar la gestió i organització que porta a terme l’encarregat de
menjador.
b. Convocar amb l’encarregat reunions trimestrals amb tots els mestres pel bon
funcionament del menjador.

