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1. MODALITAT DE GESTIÓ  

 
El servei de menjador escolar està gestionat per l’AMPA de l’Escola “Mare de 
Déu del Roser”, qui contracta el subministrament diari de menjars. 

El servei inclou el menjar, el monitoratge i l’assegurança de l’nfant des de les 
12.30h fins a les 15.00 h els dies d’horari normal i de les 13.00h a les 15.00h 
els dies de jornada continuada. 
 
 
2. PERSONAL LABORAL DEL SERVEI  
 
L’AMPA contracta el personal en funció del nombre d’infants que fan ús del 
servei, tenint en compte que s’han d’atendre els infants a l’hora de menjar i 
l’esbarjo i cal fer-se càrrec de la neteja. 

Ràtio (monitors per nombre d’alumnes): 

Alumnes de P3  ..................  1 monitor/a per cada 10 alumnes 
Alumnes de P4, P5 i 1r  ......  1 monitor/a per cada 18 alumnes 
Alumnes de 2n a 6è  ...........  1 monitor/a per cada 20 alumnes 
Cal preveure que aquesta ràtio s’ha d’incrementar en una persona més 
si hi ha algun alumne amb alguna necessitat específica que ho 
requereixi (a criteri de l’escola) 

 
 
3. ORGANITZACIÓ DE L’ HORARI  
 
ALUMNES D’INFANTIL: 

A les 12.30h la monitora  es farà càrrec dels alumnes d’infantil que facin ús 
d’aquest servei, aniran al lavabo de l’aula 1, es rentaran les mans, aniran al 
menjador i es posaran la bata. 

Després de dinar es rentaran les dents i jugaran al pati del menjador, sota la 
vigilància de la monitora. 

Quinze minuts abans de les tres es rentaran les mans al menjador i la monitora 
els acompanyarà a la seva classe fins que arribi la mestra corresponent. 
 
ALUMNES DE PRIMÀRIA: 

Quan els infants surtin de la classe, aniran al menjador, es posaran la bata, es 
rentaran les mans i començaran a dinar. 

Després de menjar es rentaran les mans i les dents i sortiran al pati del 
menjador. 

A 3/4 de 3, es rentaran la cara i les mans, es trauran la bata i esperaran que 
siguin les 3 per anar a la seva classe. 

Els infants que es queden a post lectiu, aniran al menjador quan acabin la 
classe i s’incorporaran a la dinàmica del servei. 



Escola Mare de Déu del Roser 
   Riudecols 

 

Pla de funcionament del menjador  pàgina 3 
 

 
4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI  
 
• Cada infant, ha de portar un necesser amb estris per a rentar-se les dents 

(raspall, got petit i pasta de dents), pinta, colònia (opcional), una bata i 
tovalló (també opcional). 

• Taules: En funció dels infants que facin ús del servei, estaran separats els 
infants de primària i els d’infantil. Els alumnes de primària tindran ganivets ja 
que es tallaran ells mateixos el menjar; infantil no. La monitora posarà la 
panera del pa a cada taula amb un panet per cadascú. La monitora també 
servirà l’aigua i s’encarregarà de les setrilleres. 

• Un cop asseguts a menjar els nens no s’han d’aixecar de la taula. Si 
necessiten alguna cosa o volen repetir, aixecaran el dit i la monitora passarà 
per les taules a servir-los. 

• Servei del menjar: Quan els infants ja estiguin asseguts la monitora passarà 
amb el carro a servir el primer plat. Cal oferir als nens/es tot tipus d’aliment i 
salses que ofereixi el catering.  

• Amb el carro, on hi haurà un recipient per a deixar les deixalles i una safata 
per a recollir els coberts bruts, la monitora passarà a recollir els plats i 
servirà el segon. El mateix procés se seguirà amb les postres. 

• Durada de l’àpat: s’estableix que la durada serà de ½ hora per al primer 
plat, ½ hora per al segon i ¼ per als postres. Passat aquest temps se’ls 
retira el plat i se’ls posarà el següent. Aquest fet caldrà especificar-lo al full 
d’observacions diàries. 

• Diàriament, la monitora del menjador, per encàrrec de l’AMPA, prendrà 
mostres del menjar que se subministra als infants. Aquestes mostres es 
guardaran al  congelador durant una setmana per tal de facilitar possibles 
analítiques posteriors, cas que fos necessari. 

• Altres aspectes a tenir en compte:  

- Quan plogui, faci mal temps o molt de fred els infants es quedaran dins 
l’espai del menjador, podran jugar o bé mirar alguna pel·lícula, sempre 
sota la vigilància de la monitora.  

- Si hi ha nens i nenes que es vulguin quedar a jugar dins, estudiar o fer 
deures... ho poden fer supervisats per la monitora i sempre que no 
ocasionin problemes de conducta. Els infants que facin servir jocs o 
material del menjador hauran de recollir-los ells mateixos ja que no hi 
haurà uns encarregats específics per a fer-ho. 

- Durant el temps del menjador, quan els infants hagin d’anar al lavabo, ho 
faran sempre d’un en un i als petits (educació infantil) els acompanyarà 
un company més gran. 
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5. INFORMACIÓ ALS PARES  
 
Als alumnes d’infantil i cicle inicial se’ls donarà diàriament un full en el què 
s’informarà als pares de com han menjat, de l’actitud i les incidències , cas que 
n’hi hagi hagut. 

Els alumnes de cicle mitjà i superior no tindran full diari d’informació. Quan hi 
hagi alguna incidència que calgui comunicar als pares o tutors, es farà en un 
full específic per aquest ús que l’infant haurà de retornar signat. Aquests fulls 
es guardaran fins a final de curs. 
 
 
 
6. REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA I RÈGIM DISCIPLINARI  
 
CAPÍTOL 1 
Principis generals 

 
1. En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la 

integritat física i la dignitat personal de l’alumne. 
 
2. La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions 

haurà de ser proporcional a la seva conducta i haurà de tenir en compte el 
nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars 
i socials. 

 
3. Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 
 

3.1 .  Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l’actuació de l’alumne: 
a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva 

conducta incorrecta. 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el Centre durant l’horari del servei de menjador. 
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats pròpies del servei de menjador. 
d) La falta d’intencionalitat. 

 
3.2. Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat 

de l’actuació de l’alumne: 
 

a) Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar  cap 
membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 
o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment al Centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 
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4. L’AMPA, com a responsable del servei de menjador i el Consell Escolar 

del Centre, vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de 
les sancions. 

 
 
 
CAPÍTOL 2 
Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores 
 
5. Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència les 

següents: 
 

a) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb el personal del servei, 
els companys o altres membres de la comunitat educativa. 

b) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 
activitats del servei de menjador. 

c) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra el personal del 
servei de menjador, els companys o altres membres de la comunitat 
educativa 

d) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 
Centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa. 

e) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat. 

 
6. Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les 

normes de convivència són les següents: 
 

a) Amonestació oral. 
b) Privació del temps d’esbarjo. 
c) Comunicació escrita als pares, de l’amonestació per part del/de la 

monitor/a del servei de menjador o del/de la responsable del servei. 
d) Realització de tasques educadores per a l’alumne/a i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre, del servei o bé al 
d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues 
setmanes. 

e) Fer-lo menjar sol en una taula, allunyat de la resta de companys per un 
període màxim d’una setmana. 
 
6.1.  La imposició de les mesures correctores previstes en les lletres d) 

i e) de l’apartat anterior hauran de ser comunicades de forma que 
en quedi constància escrita, als pares o representants legals de 
l’alumne/a. 
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7. L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior 
correspon a: 

 
a) El/la monitor/a del servei, escoltat l’alumne/a, en el supòsit de les 

mesures correctores previstes en les lletres a) i b) de l’article anterior. 
b) El/la monitor/a o la Junta de l’AMPA o el representant en qui delegui, 

escoltat l’alumne, en el supòsit de les mesures correctores previstes en 
les lletres c), d) i e) de l’article anterior. 

 
8. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància 

escrita, amb excepció de les previstes en les lletres a) i b) de l’article 6 i 
amb l’explicació de quina és la conducta de l’alumne que l’ha motivada. 

 
9. Els pares o tutors legals de l’alumne/a, podran reclamar, en un termini no 

superior a 2 dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat a 
llurs fills, davant de la Junta de l’AMPA, responsables del servei del 
menjador. 

 
10. Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran pel 

transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva comissió. Les 
mesures correctores prescriuran en el termini d’un mes des de la seva 
imposició. 

 
 
CAPÍTOL 3 
Conductes greument perjudicials per a la convivència, qualificades com a falta, 
i sancions 
 
11. Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a 

la convivència: 
 
a) Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra el personal del 

servei, els companys o altres membres de la comunitat educativa. 
b) L’agressió física o amenaces contra el personal del servei, els 

companys o altres membres de la comunitat educativa. 
c) La suplantació de personalitat i la falsificació de documents. 
d) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències 

del Centre, del material o dels objectes i les pertinences del personal 
del servei, dels companys o dels altres membres de la comunitat 
educativa. 

e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal 
de l’activitat. 

f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i 
la integritat personal del personal del servei, dels companys o dels 
altres membres de la comunitat educativa. 

g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 
normes de convivència. 
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12. Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes 
en l’article anterior són les següents: 
 
a) Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al del 
personal del servei o al d’altres membres de la comunitat educativa. La 
realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període 
superior a un mes. 

b) Fer-lo menjar sol en una taula, allunyat de la resta de companys per un 
període no superior a un mes. 

c) Privació del servei per un període que no podrà ser superior a quinze 
dies lectius. 

d) Privació del servei pel temps que resti fins a la fi del curs escolar. 
e) Privació definitiva del servei. 

 
13. Quan s’imposin les sancions previstes als apartats c), d) i e) de l’article 

anterior, el Consell Escolar del Centre, a petició dels pares o tutors legals 
de  l’alumne, podrà aixecar la sanció, o acordar la readmissió de l’alumne, 
prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

 
14. Les conductes que es descriuen en l’article 11 només podran ser objecte 

de sanció amb la prèvia aprovació del Consell Escolar a proposta de la 
Comissió de Convivència. 

 
15. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es 

comunicarà pel responsable del servei, al President del Consell Escolar i 
aquest al ministeri fiscal i als Serveis territorials d’Educació corresponent. 
Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de la sanció oportuna. 

 
16. Correspondrà al Consell Escolar del Centre, a petició de l’AMPA i previ 

informe de la Comissió de Convivència imposar les sancions per a les 
conductes greument perjudicials per a la convivència, qualificades com a 
falta en aquest capítol 3. 

 
17. Contra les resolucions del Consell Escolar es podrà interposar recurs 

d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar l’endemà de la seva 
notificació, davant el Director dels Serveis territorials corresponent, segons 
el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener. 

 
18. Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el 

corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva 
interposició. 
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19. Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys al 
material, a les instal·lacions del centre docent o el sostreguin, estan 
obligats a reparar el dany o a restituir allò que hagin sostret. En tot cas, la 
responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels 
alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. 

 
20. Les infraccions tipificades al capítol 3 del present Reglament prescriuran 

pel transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la seva 
comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la 
seva imposició. 

 
21. En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores o de 

sancions, el Consell Escolar i l’AMPA faran pública la rectificació oportuna. 
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7. PREU I PAGAMENT DEL SERVEI  
 
A començament de cada curs escolar l’AMPA calcularà el preu del servei de 
menjador, desglossant la part del menjar i el monitoratge. 

Aquest preu ha de ser aprovat pel Consell Escolar del Centre i, si es veu 
necessari que aquest superi l’establert com a màxim pel Departament 
d’Educació, es demanarà autorització al Director dels Serveis Territorials. 

El pagament dels menús s’ha d’efectuar per endavant mitjançant la compra de 
tiquets. 

Els infants que fan ús del servei de manera fixa: 

Ingressaran l’import d’un talonari (25 tiquets) a la Caixa de la Cooperativa de 
Riudecols (Bantierra). 

Cada dia que facin ús del servei, la monitora els traurà un tiquet. 

Quan només els quedin 5 tiquets se’ls farà un avís per a que comprin un 
talonari nou. 

Els infants que fan ús del servei de manera esporàdica: 

Han de pagar l’import del menú a la monitora del menjador a primera hora del 
matí i aquesta els lliurarà el rebut corresponent. 
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8. PLA D’HIGIENE DEL MENJADOR  
 

Es netejarà DIÀRIAMENT ( o cada cop que calgui) 

APLICACIÓ  PRODUCTE DOSIFICACIÓ SEGURETAT QUI HO FA 

Plats, coberts gots i estris 
de servir el menjar de 
forma MECÀNICA =  > 
82º de temperatura 

Detergent, sals i 
abrillantador per 
a rentavaixelles 

La recomanada 
pel fabricant 

Guants 

La persona 
encarregada de la 
neteja del Servei 
de menjador. 

Ferrada de la brossa, pica 
i taulell de forma 
MANUAL 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

Escombrar el terra de la 
cuina i del menjador de 
forma MANUAL 

   

Fregar el terra de la cuina Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

Lleixiu d’ús 
domèstic 
(divendres) 

50 cc lleixiu per 
5 litres d’aigua 

Guants 

Netejar taules i cadires del 
menjador 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

Neteja de la pica de la 
cuina 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

Lleixiu d’ús 
domèstic 

50 cc lleixiu per 
5 litres d’aigua 

 

Exterior de la taula 
calenta i microones de 
forma MANUAL 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

Fregar terra del menjador Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

 

Es netejarà cada SETMANA ( o cada cop que calgui) 

Exteriors de la nevera,  Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 
La persona 
encarregada de la 
neteja del Servei 
de menjador. 

Interior del microones i de 
la taula calenta (parada i 
freda) 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 



Escola Mare de Déu del Roser 
   Riudecols 

 

Pla de funcionament del menjador  pàgina 11 
 

Es netejarà cada MES ( o cada cop que calgui) 

Portes d’accés per la part 
interior i armaris 

Detergent Onda 
HA 

500 cc detergent 
per 5 litres 
d’aigua 

Guants 

La persona 
encarregada de la 
neteja del Servei 
de menjador. 

Interior de la nevera (amb 
la nevera buida i parada) 

Lleixiu d’ús 
domèstic 

50 cc lleixiu per 
5 litres d’aigua 

Guants 

Rajoles Desengreixant La recomanada 
pel fabricant 

Guants 

NOTES:  
* El termòmetre es desinfectarà diàriament netejant-lo amb aigua i sabó i es guardarà convenientment. 
* És responsabilitat de la monitora responsable controlar i registrar la temperatura del menjar. 
* Les sobres de menjar, s’han de treure dels recipients i netejar-los. 
* Els productes de neteja del rentaplats estaran guardats en un armari que no sigui a l’abast dels 

infants.  
* Després d’aplicar tant el detergent Onda HA com el lleixiu caldrà esbandir convenientment les 

superfícies 

NÚM DE TÈLEFON EN CAS D’INTOXICACIÓ:   91 562 04 20 
* La resta de productes de neteja es guardaran en el quartet habilitat per a aquesta fi. 
* Tots els productes que es fan servir són aptes per a ús domèstic i/o per indústria alimentària. 
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9. PLA DE CONTROL DE TEMPERATURES  
 

a) Relació dels equips de fred/calor: 
1- Nevera-congelador marca BALAY 
3 Taula calenta DINCOPA 

 
b) Temperatures òptimes de cada aparell i control: 

• Nevera: ≤ 4ºC 
(Es controla amb un termòmetre) 

• Congelador: ≤ -18ºC 
 (Es  controla amb un termòmetre) 

• Taula calenta: ≥ 70ºC 
 (Es controla amb el visor numèric que porta incorporat) 
 
c) Temperatures de conservació dels aliments: 

• Menjars preparats congelats ≤ -18ºC 
• Menjars preparats refrigerats amb un període de duració inferior a 24h 

≤ 8ºC 
• Menjars preparats refrigerats amb un període de duració superior a 

24h ≤ 4ºC 
• Menjars preparats refrigerats amb un període de duració inferior a    

24 h ≤ 8ºC 
• Menjars preparats calents ≥ 65ºC 
• Els aliments a la temperatura que marca l’etiquetatge o la normativa 

vigent. 
 
d) Control de la temperatura: 

1- En el moment de la recepció: 
L’empresa subministradora lliura un document on s’hi anota, en 
presència de la monitora, la temperatura del menja 

• Menjars que se serveixen calents: ≥ 65ºC  
• Menjars que se serveixen freds: ≤ 8ºC 
• Iogurts i similars: ≤ 4ºC 
• Menjars congelats: ≤ -18ºC 

Si la temperatura no és correcta, es retorna. Aquest documents es 
guarden convenientment. 

 
2- Durant l’estada a l’escola: 

La monitora encarregada vetlla per tal que les temperatures 
d’emmagatzematge siguin les adequades a cada tipus d’aliment, 
portant un registre i anotant si hi ha alguna incidència. 

 
e) Registre de temperatures: 

La monitora del menjador registra diàriament les temperatures del 
congelador i del refrigerador anotant, si fos necessari, les incidències que 
s’hagin produït i les mesures correctores adoptades. 
Aquest full de registre figura com a annex a aquest Pla. 
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f)  Mesures correctores: 

En el supòsit que la nevera o la taula calenta no funcionessin 
correctament, s’avisaria immediatament a l’AMPA per a resoldre el 
problema: Mentre, els aliments es portarien, per a la seva conservació, a 
la Llar d’Infants, situada en l’edifici del costat.
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10. DISPOSICIONS FINALS 
 
El catering que subministra el menjar al centre és l’empresa ANTOLIN PIZZAS, 
SL, de Les Borges del Camp, amb registre sanitari número 26.07072/T. Aquest 
càtering ofereix també menús adaptats pels infants celíacs o amb altres 
intoleràncies. 
 
Per a qualsevol altre aspecte no contemplat en aquest reglament, és d’aplicació 
allò que disposen els següents decrets: 

- Decret 266/1997, de 17 d’octubre sobre Drets i deures dels alumnes dels 
centres de nivells no universitari de Catalunya. 

- Decret 160/1996 de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Educació. 

- Normes d’Organització i Funcionament del Centre, de l’Escola Mare de Déu 
del Roser, aprovades el 15 de maig de 2012. 

- Totes aquelles altres lleis i disposicions de dicti el Departament corresponent. 
 
 
Una còpia d’aquesta normativa es lliurarà a totes les famílies del Centre, les 
quals hauran de retornar un document signat on consti la seva conformitat. 

Sense aquest document no es podrà fer ús del servei de menjador. 
 
 
 
Aquest Pla de Funcionament ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’Escola 
“Mare de Déu del Roser” en data 10 de maig de 2006, i les actualitzacions : 

- setembre de 2008 
- octubre de 2009 
- juny de 2013 
- ______________________ 
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11.- DOCUMENTS ANNEXOS 
 

1. Certificació del director sobre l’ús de l’aigua 
2. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i 

l’AMPA 
3. Registre sanitari de l’empresa subministradora 
4. Certificació com a manipuladora d’aliments de la monitora del menjador 
5. Full de registre de temperatures 
6. Pla de control de plagues 
7. Full de registre del control setmanal de clor residual 
8. Conformitat de les famílies amb el Pla de Funcionament del Menjador 
9. Informe diari del menjador a les famílies 
10. Fitxa tècnica productes de neteja 

 


