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1.      INTRODUCCIÓ 
El servei escolar de menjador és un servei complementari amb caràcter social i educatiu. 
S'entén per caràcter social: 

La necessitat de respondre a la realitat creada per la situació laboral i horària de 
moltes famílies. 

L'adquisició de normes específiques de comportament dins d'un marc de convivència. 
S'entén per caràcter educatiu: 

Assoliment de pautes per reforçar valors i actituds de creixement personal. 
 L’Escola Josep Veciana, per la situació del seu  municipi i les característiques de la població, 
ha d’incloure necessàriament aquest servei per les famílies. Per una banda, cal destacar que 
hi ha alumnes que vénen d'altres poblacions properes com són, Puigdelfí, Sant Salvador, 
Secuita, Els Garidells, Pallaresos... . Per altra, molts pares i mares treballen, poder deixar els 
alumnes a dinar és una aspecte que afavoreix molt la realitat diària de les famílies.  
  
2.      OBJECTIUS 

Procurar que el nen/a adquireixi el més aviat possible nous hàbits alimentaris que 
l'ajudin en el desenvolupament i a mantenir una bona salut. 

Atendre les necessitats nutritives dels nens/es ja que influeixen decisivament en el 
seu creixement. 

Vigilar molt especialment tots els components per tal d'assegurar una dieta 
equilibrada. 

Vetllar per comportament i convivència a taula i a l’esbarjo.
Oferir als alumnes més petits (Llar d'infants i alumnes de P3 que ho sol·licitin) la 

possibilitat de dormir després de dinar. 
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3.      INSTAL·LACIONS 
La prestació del servei escolar del menjador es realitzarà a les instal·lacions del centre. Els 
espais de què disposa són: 

Cuina 
Espai de 66 m2 que són suficients per desenvolupar les tasques d'elaboració del menjar. 
A la cuina hi ha: Cuina central industrial de gas, fregidora elèctrica, rentaplats, pelador de 
patates, taula calenta, congelador, cambra frigorífica, estris per menjar i cuinar i dues 
prestatgeries per guardar els estris necessaris per cuinar i servir a taula. Tot supervisat per 
d'inspecció de sanitat que regularment ens visita per fer el seguiment necessari. 

Menjador 
Espai de 150 m2 amb capacitat per a 228 alumnes.  

Aula de Psicomotricitat 
Espai de 69,8 m2  on els alumnes de P3 que ho sol·licitin poden descansar. Preparada amb 
20 hamaques per dormir. 
            Altres espais del centre 
Aules de l'escola que es concretaran segons necessitats del centre el dia que faci mal temps. 
 4.      USUARIS 
Utilitzaran el servei de menjador una mitjana de 80-90 nens/es de Primària i Infantil. 
També l'utilitzen el personal docent  i el personal de cuina i menjador. 
 5.      PERSONAL  
El personal de la cuina el formaran: 
-   1 cuinera 
-   1 ajudant de cuina 
Tots dos han de tenir el carnet de manipuladores d'aliments. Entre els dos s'encarregaran 
d'elaborar el menjar i controlar la qualitat dels aliments. 
El personal de vigilància  el formaran: 
-   6 monitores per a la resta d'alumnes. 
Totes sis han de tenir d’acreditar la competència professional prescriptiva corresponent. 
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6.   ELABORACIÓ DELS MENUS 
Constarà de dos plats, postres, pa i aigua. 
Si algun alumne necessita fer dieta se li adapta el menú a les seves necessitats. 
S'informarà a les famílies dels menús i en reben una còpia cada mes. La monitora 
responsable del menjador és qui s'encarregarà de repartir-ho per aules. 
  
7.   GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR 
(Art. 10 Decret 160/96) “Convenint el servei amb els respectius ajuntaments o consells 
comarcals que hi estiguin interessats, per la qual cosa es formularan els oportuns convenis 
amb el Departament d’Educació que es podrien incloure dins d’àmbits de cooperació més 
amplis, si així s’acordés”. 
La gestió del servei escolar de menjador, l'economia, la contractació de personal i la 
contractació del servei a una empresa del sector  ho controla i gestiona l'Ajuntament de 
Perafort. 
L’activitat del menjador estarà sotmesa al NOFC del centre, calendari i horari escolar. 
 
 8.    FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 
 *Organització 
Els alumnes que fan servir regularment el servei del menjador, l’empresa responsable del 
menjador domiciliarà els rebuts per el banc a totes les famílies, després de donar el seu 
consentiment. 
Els alumnes que es queden esporàdicament al menjador, les famílies hauran de pagar l'import 
del mateix al mateix dia a la responsable de l’empresa que gestioni el menjador. 
A les 12’30h. els nens/es d'Educació Infantil entren al menjador amb quatre monitores, es 
renten les mans i comencen a dinar. 
A la mateixa hora ( 12’30h.) els nens/es de Primària van al pati, es renten les mans i entren al 
menjador per cursos des de 1r. fins a 6è. i comencen a dinar per cursos. 
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Quan els nens/es més petits van acabant de dinar, una monitora els acompanya a dormir i 
l'altra es queda amb els que encara no han acabat. 
En acabar de dinar els alumnes  que ho vulguin podran rentar-se les dents, han de portar una 
bosseta amb el raspall de dents i pasta degudament marcada. En acabar han de deixar-ho 
penjat al seu penjador i anar al pati. 
Els altres d’infantil van sortint al pati amb d’altres monitors/es. 
A quarts de dues, els nens/es de Primària que han acabat de dinar poden sortir al pati. Una 
monitora surt amb ells i l'altra es queda amb els que encara estan menjant. 
Els alumnes sempre estaran vigilats per un/a monitor/a, tan si es queden al menjador acabant 
de dinar o bé ja surten al pati. 
El temps que disposaran els alumnes per dinar serà d'una hora. 
*Neteja de les instal·lacions 
Un monitor/a  s’encarregarà de la neteja dels espais que utilitzi per la prestació del servei de 
menjador fora de l’horari del menjador de 3h a 5h. 
*Manteniment i conservació de les instal·lacions del menjador 
El/La coordinador/a serà responsable del manteniment i conservació de les instal·lacions, 
material i estris que utilitzi. 
La direcció del centre vetllarà per tal que es compleixi les mesures de seguretat i de salubritat 
de les instal·lacions corresponents al menjador i la cuina. 
 *Vigilància 
La vigilància la faran els/les monitors/es contractades per l'empresa que nomeni l'Ajuntament.  
Normalment el temps que els alumnes no estan al menjador, jugaran al pati i/o faran tallers 
que els/les monitors/es de menjador hagin preparat. També hi ha activitats extra escolars 
proposades per l'AMPA. En cas de pluja o condicions meteorològiques desfavorables l'escola 
oferirà espais per tal de que els alumnes puguin estar a dins el recinte escolar. 
Durant aquest temps els/les monitors/es seran les encarregades dels patis. 
Cap a 3/4 de tres les monitores recolliran als alumnes perquè aquests vagin als lavabos a 
rentar-se les mans i cara. Les monitores vetllaran perquè els nens/es estiguin en condicions 
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d'higiene adequades per iniciar les classes. 
 
 *Normes 
En totes les activitats que es realitzen durant el temps d'esbarjo, els alumnes han de respectar 
les mateixes normes que durant l'horari escolar reflectides en el NOFC de l'escola. 
En horari de 12’30h a 15h, els alumnes també tenen una normes específiques dins del 
reglament del menjador1. 
             
9.    RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA - SERVEI DE MENJADOR 
És imprescindible que hi hagi coordinació entre l'escola i el servei de menjador. Les 
encarregades de mantenir aquesta coordinació seran el/la coordinador/a del menjador  i el/la 
Director/a del centre. Tots els suggeriments, queixes o bé altres problemes es transmetran 
primer a la coordinadora del menjador i després, si cal, al/la director/a del centre. 
La monitores hauran de comunicar als tutors/es qualsevol incident que hagi passat a l'hora de 
menjador, per tal de que aquests/es puguin estar informats, per si algun pare i/o mare 
pregunta al sortir de l’escola, però el responsable de passar la informació de l’incident sempre 
serà del monitor/a mitjançant  una nota escrita per a donar  als pares sobre  l’incident, nota 
que ha de tornar al centre signada per la família. 
Si algun pare d'alumne truca a mig mati per avisar de que el seu fill/a es quedarà al menjador 
o no, cal avisar a la cuina tan aviat com sigui possible.  
Si hi ha algun alumne que hagi d’anar al metge i no arribés a l’hora d’entrada al menjador  
( 12’30h.), com a molt tard podrà accedir al centre a dinar fins a les 13’30h. per dinar, sempre i 
quan avisi, com a mínim per telèfon i/o per l’agenda. 
Al alumne que ha dinat fora del centre, podrà accedir-hi fins a les 14h.  
Segons normativa no és podrà portar el menjar/dinar de fora del centre ni treure’l  del 
menjador per part de cap alumne 

                                                 
1 Veure Reglament a l’annex 1. 
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 10.    PAGAMENT DELS SERVEIS DE MENJADOR 
L'import del servei escolar de menjador s'haurà d'abonar íntegrament pels usuaris d'aquesta 
prestació.  
El preu s'establirà segons acord de les famílies amb Ajuntament de Perafort des de l’obertura 
de l’escola, una mica per sobre del límit  que marca el Departament d'Educació amb l’objectiu 
de tenir més monitoratge i així poder donar un millor servei i que els alumnes de P3 puguin 
dormir. 
Els ajuts es tramiten a través del Consell Comarcal, l'escola facilitarà la informació i gestionarà 
la tramitació dels ajuts. 
  
11.    SEGURETAT  
El Consell Escolar vetllarà pel compliment del Pla de Funcionament i supervisió del model 
organitzatiu, així com de les normes de funcionament. 
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Protocol  de mesures disciplinaries 
 
En cas de incomplir  la normativa  fitxada dins d’aquest document  les sancions seran les 
següents:  

1. Amonestació verbal per part del equip educatiu del centre (monitors/es).  
2. A la tercera amonestació verbal   quedarà constància a la llibreta d’incidències.  
3. Amonestació verbal per part del Coordinador/a del centre, nen/a Monitor/coordinador/a 

quedarà constància a la llibreta d’incidències. 
4. S’enviarà  el primer  comunicat per escrit a la família (aquesta  ho ha de tornar signada) 

per tenir constància de que la rebut. 
5.  S’enviarà el segon  comunicat per escrit comunicant  una entrevista a la família amb el 

coordinador/o, el monitor/a  referent, amb constància  per escrit dels acords i 
compromisos presos.  

6. Privació de l’ús del servei menjador durant una setmana.  
7. Privació de l’ús del servei menjador durant  un mes. 
8. Privació de l’ús del servei menjador indefinidament. 

 
Tipus de Faltes. 
Lleus, greus i molt greus. 
Es consideraran faltes LLEUS: 
-    La manca repetida d’higiene personal. 
-     Alterar l’ordre  a l’interior del recinte. 
- També es consideraran faltes lleus aquelles que, per atenuants o per no  estar 

expressament tipificades en aquest reglament, consideri com a tal el monitor/a i els 
coordinadors. 
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Es consideraran faltes GREUS 
- Faltar el respecte al monitor/a del menjador amb paraules o gestos. 
- Desobeir reiteradament les ordres del monitor/a. 
- Alterar l’ordre del menjador amb baralles, insults, amenaces, etc. als companys i 

companyes. 
- Agafar objectes, material o diners del menjador, d’algun monitor/a o alumne/a. 
- La reincidència en una falta lleu tres vegades es considerarà una falta greu. 
- També es consideraran faltes greus aquelles que, per no estar expressament tipificades en 

aquest reglament, consideri com a tal el monitor/a d’acord amb el coordinador de menjador. 
Es consideraran faltes MOLT GREUS: 
- Només seran faltes molt greus les que causin danys molt greus per a si mateix o per als 

altres, així com per a les instal·lacions i el material del menjador. 
- Reincidència en una falta greu. 
- Amenaçar verbalment o per escrit els monitors/es. 
- Robar objectes, material o diner del menjador, d’algun monitor/a o alumne/a. 
- Abandonar el recinte del menjador o el col·legi sense permís ni companyia d’un adult que 

hagi signat degudament la sol·licitud. 
- Es consideraran també faltes molt greus aquelles que, per no estar expressament 

tipificades en aquest Reglament considerin com a tal el monitor/a d’acord amb els 
coordinador del menjador i el President del Consell Escolar. 

Les faltes lleus seran sancionades pel monitor/a o persona ofesa amb autoritat per poder fer-
ho. 
El tipus de càstig que s’imposi per una falta lleu haurà de ser ràpid i efectiu, tenint sempre 
present el tipus de falta comesa i adoptant en tot moment un criteri just, una certa flexibilitat i 
sense oblidar que el càstig ha de servir per a rehabilitar més que per reprimir. 
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Com exemple de mesures correctores de faltes lleus podem anotar: 
- Amonestació oral 
- Compareixença davant del coordinador de menjador. 
- Recollida de joguines, papers i/o plàstics... del pati i/o menjador. 
- Ajudar a recollir i netejar les taules del menjador. 
- Avorriment sense jugar. 
 
Les faltes greus o molt greus seran sancionades pel monitor/a d’acord amb el responsable del 
menjador i el President del Consell Escolar. 
 
En matèria greu o molt greu es requerirà la presència dels pares o tutors de l’alumne, que 
estaran informats en tot moment de la marxa de l’assumpte. 
Una falta greu haurà de comunicar-se als pares o tutors de l’alumne/a mitjançant una nota 
signada pel coordinador del menjador, que s’haurà de retornar signada pels pares o tutors, de 
la qual n’ha de quedar constància al menjador. 
 
Com exemple de mesures correctores de les faltes greus podem citar. 
- Realitzar tasques educadores. 
- Reparació econòmica dels danys causats al recinte del centre o a altres membres de la 

comunitat educativa. 
- Suspensió d’1, 2,3... dies d’assistir al servei de menjador. 
- En cas de falta greu l’alumne pot ser expulsat temporalment del menjador. 
 
L’expulsió definitiva d’un alumne per haver comès una falta molt greu només podrà acordar-se 
quan de la seva permanència se’n puguin derivar racionalment danys greus per als seus 
companys o monitors/es. 


