
 

 

PLA GENERAL DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE 

MENJADOR  

ÍNDEX  

1. Introducció, característiques i objectius.  

2. Organització general. Òrgans: composició, funcions, gestió i 
tasques.  

3. Salut: protocols d’actuació en cas d’accident o malaltia.  

4. Reglament específic de menjador 

 

  



Institució Montserrat. Pla General de Menjador 2013-14.   1 
 

1. INTRODUCCIÓ, CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS  

1.1. Introducció  

El servei escolar de menjador als centres docents privats subvencionats es regula pels 
reglaments interns, els reglaments específics de menjador del centre i en última instància, 
les empreses que presten aquests serveis s’atenen al Decret 160/1996, de 14 de maig 
(que regula el servei escolar de menjador).  

Actualment, curs 2013-2014, el servei de menjador de l’escola és organitzat per l’escola 
que t’he contractades l’empresa que gestiona el monitoratge (7iTRIA) i la que gestiona la 
cuina (Menjadors Col·lectius S.A.).  

El menjador és d’ús per als alumnes de l’escola, el professorat i el personal de serveis del 
centre.  

Amb la finalitat de donar a conèixer el funcionament del servei de menjador, es fa partícep 
a tots els sectors de la comunitat educativa de la seva organització i gestió i es presenta 
aquest Pla al Consell Escolar per a la seva aprovació.  

 

1. 2. Característiques del servei de menjador  

El servei de menjador escolar és de caràcter opcional i compleix els requisits que instrueix 
la normativa del Departament d’Educació i les normes higièniques que requereix Sanitat 
per als menjadors col·lectius.  

Té com a objectiu principal, a part de garantir l’alimentació adequada, possibilitar als 
alumnes que es queden a dinar l’adquisició dels hàbits i conductes educatives referents a 
la convivència, a l’alimentació, a la higiene, al lleure i al descans.  

Immers dins el marc escolar, aquest servei pretén oferir una continuïtat en la tasca 
educativa del centre i garantir, a tots els alumnes que l’utilitzen, la seva formació tant a 
l’hora de dinar com a les estones de lleure, possibilitant-los l’adquisició d’hàbits personals 
i socials.  

En el servei de menjador tindrà vigència el Reglament de Règim Intern (ROI) de l’escola, 
a més a més de les Regles Específiques de Menjador (REM).  

1.3. Objectius generals del menjador escolar  

• Valorar l’acte de menjar com una situació de plaer per mitjà del qual podem 
descobrir sensacions i gustós nous i establir relacions socials.  

• Participar en l’elaboració de pautes de comportament i hàbits relacionats amb el 
menjar, coneixent i acceptant les normes establertes en el nostre medi sociocultural.  
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• Dinamitzar i reforçar la interacció família-escola per a adquirir pautes comunes 
d’actuació en tots els aspectes relacionats amb l’alimentació.  

• Utilitzar el tema del menjador escolar com a motor que genera relacions de 
participació més àmplies en d’altres aspectes de la vida escolar.  

• Conèixer les qualitats d’una alimentació correcta, evitant els errors i els mites 
relacionats amb l’alimentació.  

• Descobrir les diferents possibilitats de combinació i presentació que tenen els 
aliments en la nostra cultura. 
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2. ORGANITZACIÓ  

2.1. La comissió de menjador  

Per aconseguir els objectius proposats, i dins l’estructura organitzativa del centre, es crea 
la comissió de menjador que fa el seguiment global del servei, tant a nivell alimentari, 
funcional, educatiu i de convivència com de recursos humans i materials.  

De forma habitual aquesta comissió es reuneix trimestralment i sempre que es cregui 
necessari.  

Està formada per:  

- Dos membres de l’AMPA.  
- El director del centre i el coordinador de menjador.  
- El responsable de l’empresa de cuina.  
- El/la Coordinador/a de zona i el/la Coordinador/a de Centre dels monitors/res de 

l’empresa de monitoratge.  

 

2.2. Funcions de la comissió de menjador:  

- Elaborar les directrius per al funcionament del menjador.  

- Elaborar la normativa que regeix el servei de menjador.  

- Demanar a l’empresa de monitoratge a principi de cada curs una llista amb la següent 
informació: nom i titulació del/la coordinador/a de centre i del/ la coordinador/a de zona, 
nom i titulació dels monitors i quina classe tenen adjudicada. L’AMPA s’encarregarà cada 
any a principi de curs de penjar el pla revisat a la web de l’AMPA. Excepcionalment 
aquest any l’AMPA enviarà el nou Pla de Menjador als pares (mitjançant correu electrònic 
o comunicació en paper per aquelles famílies que no en tinguin).  

- Supervisar les propostes d’activitats lúdiques i educatives per al període interlectiu que 
presentin el coordinador/a de monitors de l’empresa de monitoratge.  

- Establir l’ús de diferents instal·lacions i espais, segons les activitats que es realitzin.  

- Fer un seguiment de l’ús que l’empresa de monitoratge fa del material propietat de 
l’escola o de l’AMPA i decidir-ne les condicions d’ús.  

- El sector de l’AMPA realitzarà una visita sorpresa al menjador almenys un cop per 
trimestre. Es podran establir visites complementàries en cas que es consideri oportú.  

- Controlar els menús i aliments que s’ofereixen als alumnes.  

- Trobar solució als conflictes o problemes respecte al menjador, dins l’àmbit de l’escola, 
si n’hi ha. Fer de canal de comunicació dels alumnes i els pares en el cas d’existir alguna 
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queixa. Crear els canals físics de comunicació que calgui: bústia física, bústia d’e-mails, 
interlocutor de cara els pares...  

- Concretar qualsevol altra actuació que reverteixi en la millora del servei del menjador, 
sempre tenint en compte el plec de condicions establert entre l’escola i l’empresa de 
monitoratge.  

- Traspassar la informació del servei de menjador als diferents col·lectius que representen.  

- Supervisar conjuntament amb el coordinador del menjador les funcions dels monitors i 
valorar la tasca pedagògica que realitzen amb els alumnes.  

- Fer una valoració del servei en finalitzar el curs.  

- Presentar cada curs el Pla General de Funcionament de Menjador al Consell Escolar.  

- Deixar constància de les reunions, amb ordre del dia i acta.  

 

2.3 Funcions de l’escola  

L’escola s’encarrega de buscar i contractar les empreses que gestionen i ofereixen un 
servei de menjador tant en els aspectes relatius a l’alimentació i la cuina, com en aquells 
que corresponen a la vigilància i custodia dels infants durant les hores de menjador 
(actualment de 12,50h a 15h).  

 

a. Contractació.  

- Presentar al Consell Escolar la proposta o propostes més idònies per a dur a terme el 
servei de menjador.  

- Signar el contracte amb l’empresa que aprovi el Consell Escolar.  

- Donar a conèixer al Consell Escolar el plec de condicions que s’ha signat amb les 
empreses de serveis.  

- Presentar a la Comissió de Menjador els rebuts de les assegurances de responsabilitat 
civil que tinguin contractades les empreses contractades, segons el que prescriu el 
Departament d' Educació. 

 

b. Gestió econòmica  

- Portar els comptes del menjador tenint en compte un pla de manteniment i renovació 
dels electrodomèstics i utillatge.  
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- Presentar cada any a la Comissió de Menjador les inversions realitzades en canvi i 
millores d’aquest material.  

 

c. Tasques  

- Fer el seguiment de les empreses.  

- Fer arribar als pares i als usuaris del servei de menjador les informacions necessàries 
(menús cada mes, circulars, avisos, etc.).  

- Disposar dels telèfons de tots els alumnes de l’escola.  

- Informar del servei de menjador i de l’existència del pla de menjador a la reunió de 
presentació a les noves famílies al mes de juny.  

- Fer les gestions necessàries per assegurar el correcte funcionament dels aparells.  

- Reorganitzar, si cal, l’espai de menjador per tal d’assumir la quantitat d’usuaris en cada 
moment. Buscar alternatives/solucions.  

- Preveure, juntament amb l’empresa de monitoratge, que els espais i materials per a 
realitzar les activitats pedagògiques dels monitors siguin els adequats.  

- Comprovar la qualitat i quantitat del menjar, amb l’ajut del cuiner l’assessorament d’un 
nutricionista si fos necessari.  

- Vetllar per la neteja, la higiene i el manteniment de les instal·lacions, comprovar que 
durant l’estona d’esbarjo els nens i nenes gaudeixin del benestar adient i no estiguin 
exposats a inclemències del clima.  

- Establir qui s’encarregarà del manteniment de les instal·lacions durant el servei de 
menjador per proporcionar la seguretat necessària (p.ex. triangles de senyalització de 
perill).  

- Vetllar perquè la farmaciola estigui completa.  

- Higiene bucal: millorar el funcionament i la seva supervisió. 

 

2.4. Organització general  

a) Espais que s’utilitzen  

El servei de menjador es presta dins les instal·lacions del mateix centre i es disposa de les 
zones següents: menjadors, zones d’esbarjo i les aules habilitades per l’hora de menjador. 
Per a dur a terme els tallers i d’altres activitats, amb els alumnes que es quedin a dinar, 
s’utilitzaran els espais que es determini cada curs amb la direcció del centre.  
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En cas de pluja s’aplicarà el Pla de pluja organitzat conjuntament per l’escola i l’empresa 
de monitoratge  

Per al curs 2013-2014, l’aula de racons s’utilitzarà pels infants que fan la migdiada de P3.  

 

b) Calendari, horari, i característiques del servei de menjador  

El servei de menjador es regirà pel calendari escolar del centre. L’horari serà el següent:  

- Educació infantil de 12,50 h a 15 h.  
- Educació primària i secundària de 13 h a 15 h.  

 

2.5. Vestuari  

a)Alumnes  

Per facilitar l’adquisició dels hàbits d’higiene tots els alumnes, des de P3 fins a 4t de 
primària, portaran una bata d’ús exclusiu de menjador.  

La bata ha de ser de quadres de qualsevol color que no sigui verd, tenir una beta per a 
poder-la penjar i anar marcada amb el nom de l’alumne.  

Els alumnes dels cursos abans esmentats, que es quedin a dinar esporàdicament, també 
han de portar la bata.  

Tots els alumnes utilitzaran tovalló de paper.  

b) Personal de cuina i menjador  

Tot el personal que estigui al menjador i a la cuina anirà amb una bata exclusivament de 
menjador i portarà una gorra que li reculli els cabells tal com contempla la normativa 
d’higiene sanitària.  

 

2.6. Preu i pagament del servei escolar de menjador. Curs 2013-14  

Preu per dia:  

- Alumnes fixos els 5 dies de la setmana: es cobraran 10 quotes iguals 
(prorratejades) de 156,70€ (setembre a juny).  

- Alumnes eventuals, mes complet esporàdic, 189€, que es cobrarà mitjançant rebut 
bancari.  

- alumnes eventuals, tiquets de 5 dies, 50€ per cada talonari de 5 tiquets  
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Aquestes quantitats inclouen el menjar, el cost dels monitors i les despeses corrents.  

Forma de pagament:  

- alumnes fixos: per domiciliació bancària, a primers de mes, en mesos vençuts.  

- alumnes eventuals amb tiquets: es compraran els tiquets a secretaria.  

En el cas que un alumne fix no es quedi a dinar, se li retornarà l’import corresponent al 
menjador, tenint en compte una carència de tres dies consecutius de menjador. Per 
exemple, si un alumne falta a menjador dues setmanes (10 dies de menjador), se li 
retornaria l’import corresponent a set dies. En el cas de mesos que tenen períodes llargs 
de vacances (desembre, juny…), en haver-se calculat les quotes fixes amb prorrateig, de 
manera que quedin mensualitats iguals per cada mes, això es tindrà en compte en el 
moment de retornar els diners.  

Pel curs 2013/2014 la quota que es retorna és de 3,40€ per dia. Aquesta quantitat 
correspon al preu del menjar prorratejat, ja que els monitors i instal·lacions són costós 
fixos durant el curs que no poden variar-se fàcilment en funció del nombre d’usuaris del 
menjador. Als participants a les colònies de cicle superior de primària i d’ESO, les quals 
tenen una durada de 5 dies i inclouen dietes, l’escola els retornarà el concepte 
corresponent a dos dies de menjador.  

En cas que un alumne es doni de baixa del servei de menjador fix durant el curs, haurà 
d’abonar la diferència entre el preu de menjador fix (156,70€/mes) i el preu de menjador 
esporàdic (189€/mes) amb efectes retroactius des de començament de curs fins el mes 
en què ha sol·licitat la baixa. Per exemple, si un alumne demana la baixa del servei al mes 
de març, haurà d’abonar 189€/mes – 156,70€/mes = 32,03€/mes * 7 mesos = 224,21€ per 
tal de fer efectiva la baixa. L’escola podrà fer excepcions a aquestes quotes en funció de 
les circumstàncies personals i familiars de cada alumne. Aquestes excepcions s’hauran 
de tractar directament amb direcció.  

L’escola decidirà com procedir en el cas dels impagats i quins mecanismes utilitzar per fer 
efectiu el cobrament. No pagar les quotes pot comportar l’expulsió del menjador fins que 
no es facin efectius els endarreriments, o de forma definitiva si es produeixen de forma 
reiterada.  

 

2.7. Informació sobre l’elaboració del menjar i els menús  

El menjar l’elabora l’empresa Menjadors Col·lectius, S.A. durant el curs 2013-14, seguint 
la normativa tècnica i sanitària vigent.  

Els menús són confeccionats per l’empresa de cuina i l’escola amb la supervisió anual de 
l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona i s’adeqüen a les necessitats de 
l’alumnat, atenent al correcte equilibri dietètic i tenint cura de la variació i presentació dels 
aliments.  
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Tot el personal que directament serveix el menjar o és a la cuina tindrà la formació 
adequada per a la manipulació d’aliments i per tant tindrà el carnet de manipulador 
d’aliments.  

L’empresa de cuina, es fa càrrec de la formació del personal de cuina i diàriament duu un 
rigorós control del menjar que serveix.  

Diàriament, es controlen les temperatures dels aliments i del clor de l'aigua.  

 

2.8. Servei de Pícnic  

El servei de menjador només proporcionarà el dinar preparat per anar d'excursió als 
alumnes que usen el menjador en la modalitat fixa i se'ls proporcionarà a tots. El pícnic 
consistirà en : 

- Educació Infantil i 1r Primària: 2 entrepans amb pa tipus Viena, un suc o un Danonino o 
un Petit suïs, un formatget i una ampolla d’aigua. 

- A partir de 2n de Primària  els entrepans són amb pa de barra, una peça de fruita i aigua. 

En cas que un alumne vulgui portar el dinar de casa, la família ha de notificar-ho al 
responsable del menjador com a mínim tres dies abans.  

 

2.9. Inspecció sanitària  

El servei de menjador de l’escola està sotmès a inspeccions que són responsabilitat dels 
Departaments d’Educació i de Salut.  

 

2.10. Informació als pares.  

S’informarà del servei de menjador i de l’existència del Pla de Menjador a la reunió de 
presentació de l’escola del mes de juny a les noves famílies.  

L’AMPA s’encarregarà cada any a principi de curs de fer les modificacions pertinents al 
Pla de Menjador i el penjarà a la web de l’AMPA.  

Els nens/es d’Educació Infantil portaran un informe diari de com han menjat (P3 i P4) i 
dormit (P3) mitjançant l’agenda i, un altre trimestral d’hàbits com la resta de cursos. A 
part, en el moment que es cregui oportú comunicar qualsevol incidència als pares és farà 
mitjançant un comunicat per escrit.  

Per a qualsevol informació puntual que desitgi la família es podrà posar en contacte amb 
la Comissió de Menjador emprant els canals habituals. També pot fer-ho a través dels 
canals ja existents: mestres tutors o tutores, coordinador de menjador, coordinador o 
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coordinadora d’etapa, direcció de l’escola i AMPA. Quan un nen o nena no mengi suficient 
habitualment, el monitor n’informarà els pares mitjançant l’agenda o per escrit i es 
concertarà una entrevista per trobar una solució adequada. 

 

  



Institució Montserrat. Pla General de Menjador 2013-14.   10 
 

 

3. SALUT  

3.1. Seguiment de dietes, règim i presa de medicaments  

Quan un alumne no pugui menjar un tipus d’aliment per al·lèrgia o intolerància, haurà de 
presentar al servei de menjador un certificat mèdic oficial amb la data actualitzada.  

Si un alumne ha de seguir una dieta astringent o d’un altre tipus, els pares han d’avisar-ho 
per escrit a l’agenda el mateix dia i, si la dieta s’ha de perllongar més de tres dies, s’haurà 
de presentar el justificant mèdic.  

La presa de medicació, per part dels alumnes que ho necessitin, ha d’anar avalada pel full 
d’autorització degudament complimentat pels pares i de la prescripció mèdica on consti 
com a mínim: l'horari d'administració del medicament, la dosi que se li ha de donar i la 
durada del tractament.  

No s'administrarà cap medicament als alumnes si no presenten als tutors i/o monitors els 
requisits ressenyats.  

L’empresa de monitoratge aplicarà el seu protocol d’al·lèrgies. Els pares que ho creguin 
convenient poden demanar aquest pla per tal de conèixer-ne els detalls.  

3.2. Neteja bucal  

A partir de 1r d’Educació Primària i fins a 3r, els nens/es que utilitzin el servei de menjador 
fix portaran una bossa amb els estris necessaris per la higiene bucal (raspall de dents i 
pasta). Aquesta bossa ha de ser de material no impermeable, preferentment de teixit tipus 
mosquitera. L’escola ha de disposar d’un espai habilitat per desar-hi els necessers. Els 
pares han de revisar el material cada trimestre. Els monitors vetllaran per l’ higiene dental 
durant tots els cicles d’EP i ESO.  

3.3. Què fer en cas d’indisposició o d’accident lleus.  

El monitor de l’alumne afectat n’informarà als coordinadors del centre per a decidir 
l’actuació i per escrit als pares mitjançant l’agenda. Paral·lelament també comunicarà la 
incidència a l’escola, per si l’alumne necessita atenció des del centre o es decideix trucar 
als pares per tal que el vinguin a recollir.  

També n’informarà al mestre tutor o a la mestre tutora corresponent, sempre.  

3.4. Què fer en cas d’accident o malaltia.  

El monitor o la monitora que es trobi dirigint i vigilant una activitat del menjador escolar, en 
la qual tingui lloc un accident o l’alumne manifesti símptomes de malaltia haurà d’atendre 
la situació produïda amb els mitjans dels quals pugui disposar, actuant en tot moment 
amb la deguda diligència.  
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Pla d’actuació en cas de malaltia o accident:  

- El monitor o la monitora donarà avís immediatament al/la coordinador/a de monitors i 
aquest avisarà a l’escola per valorar la situació.  

- En cas d’urgència s’avisarà igualment al coordinador i alhora a la família i a l’escola i es 
requerirà la presència d’una ambulància o de personal mèdic adequat mitjançant el telèfon 
d’emergències 061.  

- En cas que no es puguin localitzar els pares o tutors legals, un dels coordinadors de 
menjador acompanyarà sempre l’alumne durant el trasllat i comunicarà a l’escola a quin 
centre mèdic se’l porta.  

- Un cop al centre mèdic, el/la coordinador/a acompanyant romandrà amb l’accidentat fins 
l’arribada dels familiars.  

- En cas que no es pugui localitzar ningú i s’hagi d’actuar amb rapidesa es farà el que 
calgui per atendre l’alumne, aplicant el sentit comú com si d’un fill propi es tractés.  

L’ assistència sanitària en els accidents la cobreix la mútua FERMA Assesors Escolars, S.L. 
generalment a través del centre mèdic Atlàntida. 
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4. REGLAMENT ESPECÍFIC DE MENJADOR (REM)  

4.1. Referents als monitors i les monitores  

Són les persones encarregades de la vigilància dels alumnes i les responsables de vetllar 
per tal que aquests adquireixin els hàbits d’higiene i socials. Per aquesta raó, els monitors, 
tindran cura del comportament dels nens i les nenes tant a l’hora de dinar, fent activitats, 
com al pati.  

a) Requisits i normes que han de complir :  

• Tenir la formació adient i estar en possessió del títol de monitor de lleure i/o manipulador 
d’aliments.  

• Tenir domini oral de la llengua catalana.  

• Ser puntual a la feina.  

• El monitor o la monitora és responsable dels alumnes que es quedin a dinar durant la 
franja horària que comprèn el servei de menjador escolar.  

• No pot abandonar el grup que li correspongui en aquest espai de temps.  

• No pot subministrar cap medicament als alumnes si no es compleixen els requisits 
esmentats en l'apartat 5.1.  

• No pot deixar sortir cap alumne del recinte escolar sense l’autorització per escrit dels 
pares o tutors legals. L’alumne només pot recollir-lo un adult autoritzat.  

• Ha de conèixer i tenir localitzable el Reglament Específic de Menjador.  

• Ha de respectar i fer respectar la línia pedagògica del centre i les normes del Reglament 
d’Ordre Intern del centre.  

• Durant l’horari de treball, els monitors no poden desatendre les seves ocupacions.  

• Estar assabentat del Pla d’Emergència i Evacuació i de les normes de seguretat del 
centre. 

Els monitors resten sota el règim disciplinari de l’empresa de monitoratge, durant el curs 
2013-14, 7iTria, tot i que quan cometin alguna falta o negligència al centre, s’exposarà a la 
Comissió de Menjador i, aquesta de comú acord, decidirà les mesures a prendre.  

 

b) Funcions:  

• Vigilar els alumnes durant tota l’estona que comprèn el servei.  

• Recollir a les 12:50 h l’alumnat d’Educació Infantil (EI) a dins de les aules.  
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• Recollir a les 13:00h l’alumnat d’Educació Primària (EP) a les aules.  

• Comprovar l’assistència dels alumnes.  

• Acompanyar sempre els alumnes en l’activitat que es faci.  

• Fomentar el joc i les activitats en grup, respectant les aficions de tots.  

• Evitar els jocs violents i controlar que els alumnes no portin estris que puguin ser 
perillosos.  

• Educar els alumnes en els hàbits de menjar.  

• Comprovar de manera sistemàtica i habitual que vagin al WC i es rentin les mans abans 
i després de dinar, abans de tornar a classe.  

• Orientar els alumnes que col·laborin en el menjador i valorar-los la tasca feta.  

• Vetllar per tal que els alumnes mengin amb correcció i s’acostumin a menjar de tot. 
Ajudar a menjar als nens de P3, procurant que adquireixin progressivament autonomia.  

• Notificar al Coordinador de menjador les incidències que hi hagi (alumnes, aliments, 
instal·lacions, etc.) perquè les comuniqui a la direcció de l’escola, al tutor/a, als pares o a 
la comissió de menjador, segons quin sigui el cas.  

• Responsabilitzar-se del bon ús del material i dels espais que s’utilitzen, procurant deixar-
los nets i ordenats (aules i patis).  

• Informar els pares d’EI (P3 i P4) cada dia mitjançant l’agenda.  

• Elaborar els informes trimestrals per als pares.  

• Portar a terme les activitats i tallers. 

El servei de menjador comptarà amb el suficient número de monitors, per atendre els 
diferents grups d'alumnes, segons la ràtio establerta anualment, tenint en compte si escau 
els monitors que hagin d’atendre alumnat amb necessitats especials.  

 

4.2. Referents als alumnes i a les alumnes Actituds, valors i normes:  

El menjador escolar ha de possibilitar l’adquisició dels hàbits personals i socials. Per 
aconseguir aquest objectiu es procurarà que tots els alumnes:  

A la sortida de classe:  

• Els alumnes d’EI es recullin a la classe.  

• Els alumnes d’EP es recullin al pati.  
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• Facin silenci i atenguin al/la monitor/a mentre passin llista.  

• Segueixin, en filera, el/la monitor/a fins al lloc on els toqui fer l’activitat corresponent .  

 

Als desplaçaments:  

• Quan vagin en grup ho facin en filera d’un en un.  

• Es moguin per tot l’edifici en silenci, i si s’han de dir quelcom ho facin en un to baix.  

• No corrin ni saltin.  

 

Abans d’anar a dinar:  

• Vagin al WC i es rentin les mans.  

 

Al menjador:  

• No comencin a menjar fins què no s’hagi dit el bon profit.  

• No s’aixequin del lloc sense l’autorització del monitor.  

• Quan necessitin alguna cosa aixequin el braç per demanar-la.  

• Mengin ben asseguts.  

• Utilitzin correctament els coberts i el tovalló.  

• Parlin un cop hagin acabat el menjar de la boca, en veu baixa i sense cridar.  

• Mengin de tot.  

• No juguin amb els estris del menjar ni amb els aliments.  

• Els nens i nenes col·laborin en la organització general del menjador. 

 

Al pati:  

• Respectin l’espai d’esbarjo assignat.  

• Participin en els jocs i activitats organitzades.  

• No portin llaminadures, ni joguines, excepte les que deixin dur a l’escola.  
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• Demanin permís per anar al WC.  

 

Abans d’anar a classe:  

• Guardin el material que hagin fet servir al seu lloc.  

• Vagin al WC i es rentin les mans.  

• Facin una filera a mesura que vagin acabant.  

• S’esperin, en filera, o asseguts a la classe fins que vingui la tutora.  

 

Durant el servei de menjador:  

• Si tenen una picabaralla o la veuen, comunicar-ho al monitor més pròxim.  

• Mantenir en tot moment una actitud respectuosa cap els monitors i els companys, així 
com amb les instal·lacions i tot el material que estigui al seu abast.  

• Quan trobin a faltar quelcom o material malmès, ho comuniquin al monitor.  

 

4.3. Preceptes generals de funcionament durant el servei de menjador:  

Els alumnes de P3 que ho necessitin faran la migdiada després de dinar o descansaran 
encara que no dormin. Aquesta informació s’haurà de transmetre al mentre tutor o a la 
mestre tutora, que alhora ho farà arribar al monitor o monitora corresponent a principi de 
curs.  

La sortida del centre, per part dels alumnes, ha d’ésser excepcional. Els pares han 
d’avisar al tutor i notificar-ho al servei de menjador per escrit, amb l'autorització dels 
pares. L’hora límit de sortida és a les 15 h i l’alumne ha de ser recollit per un adult 
autoritzat (EI I EP). Fora de l’horari de menjador, la sortida i entrada del centre es regirà 
per les seves normes específiques.  

L’alumne que surti del centre només podrà retornar a l’escola per utilitzar el servei de 
menjador si es pot incorporar al seu torn de dinar. Si no és així haurà d’esperar-se fins a 
les tres de la tarda.  

Per a utilitzar el servei de menjador esporàdicament cal comprar els tiquets de 5 dies.  

Les altes o baixes del servei caldrà comunicar-les 15 dies abans de la data assenyalada 
d’alta o de baixa.  

La magnitud de les faltes ve descrita al ROI (reglament d’ordre intern).  
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Quan un alumne transgredeixi el ROI o el REM, la Comissió de Menjador, després de fer 
una valoració dels fets ocorreguts, determinarà les mesures adients a prendre. Si un 
alumne comet una falta greu, la direcció de l’escola, amb previ acord a la Comissió de 
Menjador, aplicarà les mesures correctores que es creguin convenients, es notificarà per 
escrit a la família i es citarà als pares per una entrevista. En cas que el mateix alumne 
reincideixi en una falta greu, la Comissió de Menjador notificarà a la família que el nen o 
nena en qüestió haurà de seguir el procediment assenyalat al ROI (la no utilització del 
servei durant 1 dia i en cas de reincidir: el 2on cop, la no utilització del servei durant 3 
dies; el 3er cop, la no utilització del servei durant 1 setmana, i finalment el 4t cop, la no 
utilització del servei durant 1 setmana més). Es valorarà en alumnes reincidents la 
possibilitat de quedar exclosos definitivament del servei de menjador, previ acord de la 
Comissió de Menjador. 

 

4.4 Activitats 

El servei de menjador planifica diverses activitats adequades a l'edat, als interessos dels 
alumnes i a la franja horària en què es duen a terme.  

A l’inici de cada curs, l’empresa de monitoratge presentarà, a la Comissió de Menjador, la 
proposta d’activitats (Racons d’Activitats) a realitzar amb els nens i nenes que, un cop 
aprovades per la Comissió quedaran incloses dins del el Pla General de Menjador.  

La programació de les activitats definitives es lliurarà als pares la primera setmana 
d’octubre. 


