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1.-INTRODUCCIÓ 
 

El menjador escolar de l’escola Jacint Verdaguer és un servei  
complementari que ofereix el centre a les famílies i que té per objectiu 
prestar un servei d’alimentació  als alumnes d’aquest centre, tot donant una 
educació alimentària, d’higiene, de comportament, d’educació i de seguretat 
i del qual tothom pot gaudir, sempre que s’acepti i respecti la normativa 
establerta.  
 
2.- HORARI 
 

L’horari del menjador és durant tot el curs (setembre a maig) de 
12:30 h a 15:00 h.  

Durant la jornada intensiva (juny) serà de 13:00 h a 15 h. 
 

Els nens i nenes entren en un mateix torn a dinar 
 
3.- UBICACIÓ DEL MENJADOR 
 

Pel seu normal funcionament el Servei de Menjador tindrà a la seva 
disposició i amb autorització prèvia del Consell Escolar les següents 
dependències: menjador (petit i  sala d’escenari), cuina, lavabos, vestidor, 
pista, entrada, aula de I3, gimnàs. 

Així mateix la cuina estarà equipada amb tots els accesoris 
(maquinària, vaixella, parament de taula, etc..) d’acord amb la normativa 
vigent. El Servei de cuina, neteja i vigilància està concertat amb  “El Menú 
del Petit” que seguéix les directrius de la Delegació Territorial.  

 
4.- USUARIS DEL MENJADOR 
 

Són usuaris del menjador de l’escola tots els/les alumnes del Centre, 
el professorat i el personal d’administració i serveis en qualitat de fix/a 
(sempre que utilitzin els servei de menjador tres vegades a la setmana com 
a mínim),i eventuals (utilitzaran el servei esporàdicament de forma 
excepcional,i faran servir tiquets com a forma de pagament). 
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5.-ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 
 La responsabilitat de gestió del menjador escolar l’assumeix el 
Consell Escolar del Centre, el qual va aprovar el Plà de Funcionament 
d’aquest servei i normes d’ús, a proposta de la Comissió de Menjador.Aquest 
document es va trametre a la Delegació Territoriol del Baix Llobregat-
Anoia i un cop autoritzat s’inclou al Projecte Educatiu del Centre i 
Reglament de Règim Intern així com formarà part del PAC (Plà Anual de 
Centre) 

L’AMPA de l’escola Jacint Verdaguer farà la concessió del Servei 
d’alimentació, vigilancia , neteja i gestió a “EL MENÚ DEL PETIT” . 
S’encarrega del monitoratge i  tot el que té a veure amb la cuina. La 
contractació haurà de formalitzar-se per escrit. 

Dins de l’equip de monitors /es hi haurà un coordinador per portar tot 
el seguiment pedagògic, i administratiu, per recollir els tiquets dels alumnes 
esporàdics de 9 a 9,30h. del matí( tots els dies de  la setmana) i per 
atendre les incidències respecte al cobrament a les famílies. 

 
6.-COBRAMENT DE REBUTS I BEQUES 
 
 Els/les alumnes fixos/es facilitaran les dades bancàries per poder 
efectuar els cobraments ,i els esporàdics mitjançant tiquet. El Servei 
s’haurà d’abonar abans dels deu primers dies de cada mes. 
  Els casos de rebuts retornats o impagats,es comunicaran a la 
persona administrativa de l’empresa per que es posi en contacte amb les 
famílies i en tot cas es facilitarà aquesta informació a la direcció de 
l’escola. Si es dona el cas, que alguna familia no fa efectiu el pagament en el 
termini establert,el coordinador del menjador enviarà una notificació 
escrita, i en un màxim de 7 dies a partir de l’avís, haurà de cancelar el deute 
pendent. Si això no es dur a terme,l’alumne es veurà privat d’aquest servei. 
 Si a l’inici d’un curs escolar una familia té pendent alguna quota de 
menjador l’alumne no podrà fer ús del mateix, fins que no realitzi el 
pagament. 
 Comunicació d’absències i sortides. Si un nen/nena usuari fixe de 
menjador no ve a menjar per malaltia es descomptarà a partir del primer dia 
,desde que ho notifica la familia al coordinador de menjador abans de les 
9,30 h del matí, la part proporcional corresponent al menjar. 
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La cap d’estudis comunicarà al  coordinador del menjador les sortides 

de tot els curs,per tal d’organitzar els pícnics i el menjador i notificarà a la 
cuinera amb antelació suficient. 
 Els alumnes fixos disposaran del picnic. En cas de renunciar al picnic 
es retornarà la quantitat fixada corresponent al concepte de menjar. 
 
  El preu del menú dels alumnes fixos ha d’ésser sempre més baix o 
igual que el preu del menú fixat pel Departament d’Ensenyament. Es podrà 
incrementar el preu establert en funció de les diferents activitats 
programades , el material necessari. 
 Les gratuïtats del Servei de menjador es realitzarà mitjançant 
beques o ajuts de les institucions públiques (Consell Comarcal,Ajuntament, 
Generalitat,etc..) i privades. La direcció de l’escola es qui comunica tota la 
informació a les famílies per fer els tràmits pertinents. 
 
7.- COMISSIÓ DE MENJADOR 
 
 Està constituida una Comissió de Menjador,formada pels següents 
representants: Director/a, President/a de l’AMPA, representant 
de l’empresa, coordinador dels monitor. 
 És una reunió en la que es revisen els menús i es proposen pel mes 
següent, es valoren incidències,i es fa el seguiment del funcionament del 
menjador. 
 Es prenen els acords per consens i es comuniquen a la comunitat 
educativa. 
 Pel que respecta a l’equip de monitors, les reunions es fan, una 
mensual , fora de l’horari de menjador. 
 Es faran  reunions mensuals. 
 
8.-INFORMACIÓ FAMÍLIES 
 
 La Comissió de Menjador informarà els pares i mares del Plà de 
Funcionament. 
 A l’inici de cada curs, al Full INFORMATIU, es notificarà a totes les 
famílies del centre el preu del menú i un extracte de les normes d’ús. 
 Mensualment es comunicarà el menú per e-mail als pares-mares dels 
alumnes fixos del menjador i també estarà penjat a la Web de l’escola i la 
cartellera. 
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Els nens i nenes de I3 tenen un informe diari penjat a la porta de la 

clase.  
La resta de cursos, rebren un informe trimestral on es valora el 
comportament,hàbits, relacions amb els companys i monitors. 
 Els pares-mares dels alumnes i la direcció del centre rebran un full 
d’incidències (mèdiques, de comportament,etc..) dels seus fills/es, quan n’hi 
hagin, signat pel monitor/a de referència i per l’encarregada dels monitors; 
full que s’haurà de retornar signat pels pares al menjador. 
 A l’inici de curs es farà una primera reunió de menjador a totes les 
famílies  que facin servir del servei de menjador. 
 Els nens/es no poden sortir del recinte escolar sense comunicació per 
escrit a l’agenda escolar o bé ,si els pares es presenten a l’escola. 
 
 TIPUS DE MENUS: L’empresa realitzarà per a tots els alumnes un 
mono-menú. Hi haurà un menú de règim per als comensals que tinguin algun 
problema mèdic,sempre i quan els pares dels alumnes ho notifiquen per 
escrit, i es podrà demanar una certificació mèdica si es el cas. 
 A les sortides hi haurà el Server de Pícnic.  
 Es podràn fer variacions de menú en el cas dels alumnes àrabs i dels 
alumnes amb al·lèrgies. 
 
9.-NORMES PEL BON FUNCIONAMENT 
 
 La Comissió del Menjador estableix ,mitjançant aquest Reglament, les 
Normes Generals d’Ús del Servei de Menjador. 
 
PRIMERA: Es faran un torn d’ús del menjador: 
 

• De 12,30 h fins les 15 h 
 

SEGONA: La llengua vehicular de l’escola és el català i per tant durant 
l’horari de menjador cal utilitzar-la. 
 
TERCERA:Els monitors vigilaran de les 12,30 h. fins les 15,00 h,que no surti 
cap alumne del recinte escolar sense autorització prèvia, per escrit, dels 
pares o tutors, que haurà d’anar adreçada al/la coordinador/a del menjador. 
L’alumne/a haurà de sortir del Centre degudament acompanyat (pares, 
tutors o persona autoritzada). 
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QUARTA:Els alumnes no tindran accés a les classes ,llevat que tinguin 
permís previ dels professors que s’haurà de notificar a l’encarregat/da de la 
vigilància (monitor/a). 
 
CINQUENA: Als alumnes de CI ,CM i CS  els recollirà el seu monitor de 
referència a la sortida de la clase. Els monitors passen llista, els baixen a la 
planta baixa, i els alumnes es renten les mans i entren al menjador..  
El monitor d’ EI anirà a la classe de I3 per recollir-los a les 12,2O h, 
passarà llista,tindrà cura de que es rentin les mans i els portarà 
directament al menjador , juntament amb els alumnes de I4 i I5( 12,25H) 
que sortiran amb la seva filera i que també es rentaran les mans i es 
pàssara llista. 
La ràtio establerta serà d’un monitor per cada 15 alumnes en EI i de 20 
alumnes en Primària. 
 
SISENA: Els alumnes d’EI recomanen que  portin una bata per anar al 
menjador. El pitet és obligatori a I3 i opcional a I4 i I5. 
 
SETENA: Els alumnes de I3 després de dinar faran 1 hora de descans 
/llitets  i han de portar un llençol que es retornarà el divendres i el 
portaran el dilluns (tot marcat). 
 
VUITENA: Un cop acabat el dinar, els alumnes sortiran a jugar al patí, i a 
les 14,45 h. entraran al dins del recinte i els monitors s’encarregaran que 
els nens es rentin degudament i vagin al lavabo. Después es quedaran a 
l’entrada esperant la música d’entrada per incorporar-se a la seva filera. 
 
NOVENA: En el marc educatiu de la nostra escola que fa referència als 
hàbits i actituds dels alumnes ,es farà especial atenció a  

les normes següents: 
 

o Entrar i sortir en ordre. 
o Seure bé a les cadires. 
o No estarà permés aixecar-se del lloc sense permís dels monitors /es. 
o Menjar correctament. 
o S’haurà de mantenir un to de veu adeqüat, sense alterar l’ordre. 
o Rentar-se les mans abans i després de dinar. 
o No es podrà treure del recinte de menjador, estris i menjar. 
o Cal obeir i respectar els monitors i personal de cuina. 
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o Cal repectar als companys que fan ús del menjador. 
o No es pot anar a la muntanya sense aprovació i acompanyament 

d’un/a monitor/a. 
o Cal tenir respecte amb les plantes i el nostre entorn. 
o El material que es faci servir per activitats o per jugar al pati no es 

pot fer malbé. 
o Els alumnes de I3 portaran un pitet amb gomes i marca o bata 

específica de menjador. 
 
ONZENA:Els monitors tindran cura que els nens /es de Primària ajudin a 
parar i desparar la taula, dipositin les deixalles del dinar en els recipents 
habilitats i deixin les cadires col·locades sota les taules.  
 
DOTZENA:Si un alumne ha de seguir alguna dieta específica d’una manera 
continuada ho justificarà per escrit ,amb indicacions del metge  , al 
coordinador de monitors qui serà el responsable de donar-ho a conèixer a la 
cuinera. 
 
TRETZENA:Si un /a alumne/a ha de seguir alguna dieta específica 
puntualment ho comunicara abans de les 9,30 h. del matí a l’encarregada. 
La dieta s’haurà de seguir durant tres dies consecutius. 
 
CATORZENA:La intolerància a qualsevol aliment s’haurà d’acreditar amb un 
certificat mèdic 
 
QUINZENA:Les activitats del menjador estaran enmarcades dins el 
Projecte d’educatiu del nostre Centre. 
 
SETZENA: El coordinador també comunicarà als pares, via telefónica,les 
incidències referents a malalties i accidents produïts en aquests temps de 
menjador. 
 
DISSETENA: Els pares-mares dels alumnes i el tutor/a  rebran un full 
d’incidències (mèdiques, de comportament,etc.) dels seus fills/es, quan n’hi 
hagi ,signat pel monitor /a de referència i per l’encarregada dels monitors; 
full que s’haurà de retornar signat pels pares del menjador. 
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DIVUITENA:Es penjarà  un informe diari  a la classe de I3 durant tot el 
curs .La resta de cursos es trimestral. 
Mensualment  les famílies rebran una programació amb els menús i 
activitats de tots els dies del mes corresponent  i es pot consultar a la web. 
  
 
DINOVENA: El Director/a traslladarà la relació de faltes greus i molt 
greus a la Comissió de Menjador i de Convivencia, que decidirà si s’escau, 
aplicar les sancions que calguin. 
Si el comportament d’un nen/a no és el adequat,s’actuarà de la següent 
manera: 
1.- Intervenció del monitor/a. Donarà el part d’incidències a les famílies ( 1r 
part) 
2.- Intervenció per part del monitor/tutor/Direcció i alumne/a (2n part) 
3.- Intervenció de l’Equip Directiu/família. 
En cas necessari es pot arribar a l’expulsió del Servei de Menjador( primer 
temporal i si hi ha reincidència  o falta molt greu,total). 
 
VINTENA: Els alumnes del Servei de menjador poden ser: 
Alumnes fixos  
Alumnes esporàdics 
 

Si a l’inici del curs escolar una familia té pendents alguna quota de 
menjador l’alumne no podrà fer ús del mateix,fins que no realitzi el 
pagament. 
 

Al començament de curs es farà una reunió de menjador per tal 
d’informar a totes les famílies. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


