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1 ASPECTES NORMATIUS GENERALS 

El servei de menjador és una prestació complementària d’ajuda a 
l’escolarització.  

El Departament d’Educació garantirà la prestació del servei escolar de 
menjador als alumnes que estan obligats a desplaçar-se fora del seu propi 
municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta de nivell educatiu 
corresponent. 

Aquest servei es prestarà dins de les instal·lacions del centre. 

Poden utilitzar aquest servei els alumnes del mateix centre que ho sol·licitin i 
també el professorat i el personal d’administració. 

L’import del servei de menjador s’haurà d’abonar íntegrament pels usuaris, 
llevat d’aquells que tinguin algun tipus d’ajut.  

La gestió del menjador escolar serà duta a terme atenent l’acord realitzat en el 
Consell Escolar segons la normativa vigent (Decret 160/1996, 14 de maig) 

El cost diari del servei, vindrà determinat  pel preu que estipuli anualment el 
Departament d’Educació. 

El personal de menjador i cuina hauran d’estar en possessió del carnet de 
manipulador d’aliments, d’acord a la normativa aplicable. 

Els menús s’adequaran a les necessitats de l’alumnat atenent al correcte 
equilibri dietètic, i tenint cura de la variació i la presentació dels aliments. 

L’empresa de serveis serà responsable del manteniment i conservació de les 
instal·lacions que utilitzi. 

La direcció del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de 
seguretat i de salubritat de les instal·lacions corresponent al menjador i a la 
cuina. 

Correspon als Departament d’Educació i Sanitat i Seguretat Social les 
inspeccions del servei escolar de menjador. 

Les Administracions públiques poden establir ajuts de menjador que cobreixin 
total o parcialment el cost del servei. 

Correspon als Consells Comarcals la gestió dels ajuts de menjador per 
necessitats socioeconòmiques. 
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2 GESTIÓ DEL MENJADOR 
La gestió econòmica i organitzativa del menjador està a càrrec de l’AMPA. 

 Pel seguiment i bon funcionament del servei de menjador, es crearà una 
comissió formada per: 

Director del centre 

Cap d’Estudis 

Un mestre 

Un pare 

Un representant dels monitors 

Un representant de l’AMPA 

El Secretari amb veu i sense vot 

      

La Comissió del menjador tindrà les competències que expressament li delegui 
el Consell Escolar. 
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3 COMPETÈNCIES DE GESTIÓ PER PART DE L’AMPA 
 

L’AMPA com a gestora del menjador escolar del nostre centre ha d’exercir les 
següents competències:  

 

� Admissió de nous usuaris. 

� Determinar el caire dels usuaris del menjador, diferenciant entre fixes o 
eventuals. 

� Planificar les activitats en el temps de lleure. 

� Adquirir el material que sigui necessari pel bon funcionament del 
menjador. 

� Examinar els comptes que presenti l’empresa gestora  i donar el vist-i-
plau. 

� Revisar anualment els preus del servei tenint en conte la normativa 
vigent. 

� Decidir la convocatòria de reunions amb els pares beneficiaris del 
menjador, si escau. 

� Preparar el pressupost de despeses i ingressos del menjador.  
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4 COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DEL MENJADOR. 

 

Són competències de la comissió de menjador: 

 

� Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al Consell Escolar, 
tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els relacionats en 
l’organització i el funcionament del servei i d’acord amb els principis i 
objectius del Projecte Educatiu del Centre. 

� Determinar l’existència de torns de menjar. 

� Estudiar les infraccions d’aquest reglament i prendre les decisions que 
es cregui convenients. 

� Traspassar a cada organisme relacionat amb el menjador, les 
observacions pertinents per mitjà de cada representant. 

� Rebre i formular opinions, suggeriments o queixes sobre el funcionament 
del menjador. 

� Realitzar visites periòdiques al menjador per comprovar el seu 
funcionament. 

� Decidir en els casos no previstos en aquest reglament. 

� Presentar modificacions al present reglament, sempre que sigui 
necessari. 

� Fer complir el present reglament. 

� Les que expressament li delegui el Consell Escolar. 

 

Es realitzarà la constitució d’aquesta comissió en el marc del  Consell Escolar. 

La Direcció del Centre convocarà la comissió sempre que algun tema en 
concret ho requereixi. També podran celebrar-se reunions extraordinàries  a 
petició de qualsevol estament que la forma. 
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5 COMPETÈNCIES I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA 
QUE PRESTA EL SERVEI. 

 

Són competències de l’empresa de catering: 

� Lliurar puntualment els menús. 

� Garantir el seguiment escrupolós de les condicions higiènico-sanitàries 
en l’elaboració del càtering, i vetllar per la presa de les mostres 
alimentàries obligatòries dels menús. 

� Contractació dels col·laboradors (monitors/es ). 

� Pagar als col·laboradors. 

� Pagar la Seguretat Social dels treballadors. 

� Donar de baixa als treballadors. 

� Donar compte trimestralment de la situació econòmica a la comissió. 
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6 MONITORS. 

Seran monitors aquelles persones que tinguin encomanada la feina de servei i 
vigilància al menjador d’aquest centre escolar. 

Les obligacions dels monitors són: 

� Servir el menjar i vigilar durant els àpats. 

� Parament, recollida i neteja de les taules i estris ajudats pels 
propis usuaris com a forma educacional. 

� Realitzar les tasques de vigilants i animadors en el temps de 
lleure. 

� Prendre nota de les altes i baixes diàries per notificar-ho a 
l’empresa de càtering. 

� Fer complir el present reglament i les normes que en ell s’hi 
especifiquen. 

 

 

Per aconseguir els objectius següents: 

� Desenvolupar actituds de valoració de l’acte de menjar com a 
element de salut. 

� Fomentar hàbits correctes a la taula. 

� Assolir hàbit d’higiene. 

� Incorporar hàbits de convivència. 

� Desenvolupar actituds i hàbits de participació. 

� Considerar el menjador com un espai d’aprenentatge. 

� Aconseguir que l’acte de menjar sigui un moment agradable. 

� Valorar el temps de l’àpat com un moment comunicatiu. 

 

Fer arribar, mitjançant el seu representant a la Comissió qualsevol suggeriment 
o queixa sobre el funcionament del menjador. 

De qualsevol conducta aïllada o generalitzada que pugui perjudicar el bon 
funcionament del menjador, caldrà que en donin compte a la Comissió, per la 
seva posterior comunicació als pares o tutors.   
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7 NORMES DE FUNCIONAMENT. 

 

Existeix dos torns de menjar al menjador escolar: el primer per l’alumnat 
d’infantil i primària, i el segon per l’alumnat de ESO.  

 

7.1 Els usuaris 
Els alumnes del centre poden ser usuaris del menjador escolar de manera fixa 
o eventual. 

Seran considerats fixos els alumnes que utilitzen el menjador diàriament o amb 
una mitjana mensual superior al 75% dels dies que s’ofereix el servei. Seran 
eventuals els alumnes que utilitzin aquest servei de forma esporàdica o durant 
una mitjana mensual inferior al 75% del dies que s’ofereix el servei. 

Els usuaris podran comprar els tiquets diàriament o per períodes de temps  i 
dipositar-los  diàriament a la bústia del menjador abans de les 9:00 hores per 
acreditar la seva assistència. En cas d’oblit o d’urgència, caldrà posar-se en 
contacte amb la Direcció del Centre o algun membre de la comissió de 
menjador per tal de poder solucionar el problema. 

 

7.2 Calendari. 
El menjador escolar ofereix el servei des de el primer dia en que s’inicien les 
classes i finalitza el darrer dia de classe del mes de juny. Durant els dies de 
vacances escolars no hi haurà servei de menjador. 

Durant els períodes de jornada continuada, igualment s’oferirà aquest servei, 
però caldrà que els alumnes siguin recollits pels pares a l’hora establerta per 
aquest servei. 

 

7.3 Higiene. 
� Abans de l’entrada al menjador tots els alumnes hauran de fer les seves 

necessitats i rentar-se les mans. 

� Caldrà que tots els alumnes utilitzin els coberts de manera correcta, cosa 
que anirà a càrrec dels monitors/es el fet de ensenyar-los-hi. 

� No es podrà llençar pa, aigua o restes de menjar els uns als altres ni a 
terra. 

� Queda prohibit treure del menjador qualsevol mena d’aliments. 

� Totes les restes (tovallons, menjar, gots de plàstic ...) es llençaran a les 
escombraries. 
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� Tos els alumnes que utilitzin el menjador, hauran de portar una bossa 
amb  un raspall de dents, pasta dentífrica, una tovallola, una pinta i un 
flascó d’aigua de colònia. 

� Finalitzat el torn de menjar caldrà rentar-se les dents, les mans i la cara i  
pentinar-se. Serà responsabilitat dels monitors/es l’adquisició d’aquest 
hàbits. 

� Els alumnes d’educació infantil hauran de portar una bata per tal d’evitar 
tacar-se. 

 

7.4 Comportament 
� Tots els alumnes que utilitzin aquest servei estaran sota l’autoritat dels 

monitors i hauran d’obeir les seves ordres i respectar-los. 

� Els alumnes hauran de romandre en les instal·lacions del centre; no 
podran absentar-se sense autorització expressa dels pares o tutors 
legals que es presentarà amb antelació als monitors. 

� Tots els alumnes hauran de guardar les normes higièniques adequades. 

� A l’entrada del menjador caldrà deixar les joguines, el material escolar i 
els abrics al lloc que es destini a tal efecte. 

� L’entrada al menjador es farà amb or, sense tocar el menjar amb els dits, 
sense soroll de plats i coberts. 
Parlaran en veu baixa. 
Durant el temps del dinar els alumnes no podran aixecar-se per anar al 
bany, a no ser per una causa d’indisposició o malaltia, i sempre amb el 
permís dels monitors. 
Caldrà respectar els materials, les taules, les cadires, les parets i el 
mobiliari en general. 
Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. En cas de no poder 
menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho. En cas de ser per 
malaltia hauran de portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
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En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� en veu baixa. 
Durant el temps del dinar els alumnes no podran aixecar-se per anar al 
bany, a no ser per una causa d’indisposició o malaltia, i sempre amb el 
permís dels monitors. 
Caldrà respectar els materials, les taules, les cadires, les parets i el 
mobiliari en general. 
Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. En cas de no poder 
menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho. En cas de ser per 
malaltia hauran de portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� per anar al bany, a no ser per una causa d’indisposició o malaltia, i 
sempre amb el permís dels monitors. 
Caldrà respectar els materials, les taules, les cadires, les parets i el 
mobiliari en general. 
Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. En cas de no poder 
menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho. En cas de ser per 
malaltia hauran de portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
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Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� i el mobiliari en general. 
Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. En cas de no poder 
menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho. En cas de ser per 
malaltia hauran de portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� al. 
Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. En cas de no poder 
menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho. En cas de ser per 
malaltia hauran de portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
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Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� e portar el corresponent certificat mèdic. 
Els alumnes no podran desplaçar-se lliurement per les dependències del 
centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� s dependències del centre, sols podran accedir a aquelles autoritzades 
per l’Equip Directiu. 
Els alumnes hauran d’observar un comportament solidari, correcte i 
respectuós amb la resta de companys. No es permetrà baralles, ofenses 
ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
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Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� ermetrà baralles, ofenses ni tracte desconsiderat amb la resta. 
 
Alimentació 
Se serviran als plats la quantitat sencera que el subministrador hagi 
calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� i calculat com a ració. 
Es farà un seguiment del consum d’aquestes quantitats pels monitors del 
menjador, utilitzant per això un temps prudencial, a excepció d’un cas de 
malaltia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o 
tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

tia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o tutors presentin 
el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

7.5 ia, al·lèrgia, etc. En aquest darrer cas, caldr à que els 
pares o tutors presentin el corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
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En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� a, etc. En aquest darrer cas, caldrà que els pares o tutors presentin el 
corresponent justificant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� icant al monitor. 
Els nens han d’acostumar-se  menjar tota classe d’aliments. 
En el cas concret que algun alumne no pugui provar algun tipus 
d’aliment, caldrà que els pares o tutors ho manifestin per escrit. 
Qualsevol necessitat de dieta permanent de caire especial caldrà que 
vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

� ue vagi acompanyada d’un informe mèdic. 
Quan a un alumne  la seva creença religiosa no li permeti menjar certs 
aliments, els pares o tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el 

�  seva creença religiosa no li permeti menjar certs aliments, els pares o 
tutors ho notificaran per escrit per tal d’adequar-li el menú diari. 
Les necessitats temporals de dieta caldrà comunicar-les expressament, 
mentre durin les circumstàncies que van originar-les. 
Temps de lleure 
Abans i després de dinar, els alumnes restaran al pati o en les 
dependències que s’assignin, en funció de la climatologia. Durant aquest 
període els nens disposaran d’un temps per avançar els deures, sempre 
que en tinguin. 
Resta prohibida la pràctica de jocs perillosos, entenent-se per aquests 
aquells que puguin posar en perill la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
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i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� menú diari. 
Les necessitats temporals de dieta caldrà comunicar-les expressament, 
mentre durin les circumstàncies que van originar-les. 
Temps de lleure 
Abans i després de dinar, els alumnes restaran al pati o en les 
dependències que s’assignin, en funció de la climatologia. Durant aquest 
període els nens disposaran d’un temps per avançar els deures, sempre 
que en tinguin. 
Resta prohibida la pràctica de jocs perillosos, entenent-se per aquests 
aquells que puguin posar en perill la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� tàncies que van originar-les. 
Temps de lleure 
Abans i després de dinar, els alumnes restaran al pati o en les 
dependències que s’assignin, en funció de la climatologia. Durant aquest 
període els nens disposaran d’un temps per avançar els deures, sempre 
que en tinguin. 
Resta prohibida la pràctica de jocs perillosos, entenent-se per aquests 
aquells que puguin posar en perill la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
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escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� logia. Durant aquest període els nens disposaran d’un temps per 
avançar els deures, sempre que en tinguin. 
Resta prohibida la pràctica de jocs perillosos, entenent-se per aquests 
aquells que puguin posar en perill la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

7.6 a pràctica de jocs perillosos, entenent-se per aquests 
aquells que puguin posar en perill la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� cs perillosos, entenent-se per aquests aquells que puguin posar en perill 
la integritat física de les persones. 
En relació als companys s’evitaran els insults, agressions o coaccions. 
Al pati no es llençaran papers ni qualsevol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
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medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� evol altra cosa. 
Resta prohibit sortir del pati saltant la tanca perimetral del mateix. 
Cap alumne abandonarà els recintes assignats sense l’autorització dels 
monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� rització dels monitors. 
 
Malalties i urgències 
Quan els nens hagin de prendre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� endre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota escrita 
amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom del 
medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� na nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb 
el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

� mb el nom del medicament i la dosi indicada. 
En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota 
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escrita amb l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom 
del medicament i la dosi indicada. 

tactarà en primer lloc amb els pares, i si això nndre una medicació, els pares 
lliuraran la medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i 
un certificat mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 

7.7 actarà en primer lloc amb els pares, i si això nndre una 
medicació, els pares lliuraran la medicació, una nota escrita amb 
l’autorització corresponent i un certificat mèdic amb el nom del 
medicament i la dosi indicada. 

� amb els pares, i si això nndre una medicació, els pares lliuraran la 
medicació, una nota escrita amb l’autorització corresponent i un certificat 
mèdic amb el nom del medicament i la dosi indicada. 

� En cas de malaltia o accident es contactarà en primer lloc amb els pares, 
i si això no es pogués realitzar per causes alienes a l’organització del 
menjador escolar, caldrà contactar amb el CAP de Móra la Nova o si 
s’escau, amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. 

� En cas d’haver d’abandonar el Centre, l’alumne anirà acompanyat pels 
pares o tutors i en cas de no poder-los localitzar l’acompanyarà un 
monitor.  
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8 RÈGIM DISCIPLINARI. 

 

L’incompliment de les normes de funcionament suposarà l’aplicació del següent 
règim disciplinari, classificant les faltes en lleus, greus o molt greus. No obstant 
això, sempre s’intentarà, mitjançant el diàleg i la col·laboració dels pares, 
esmenar el comportament equivocat que puguin tenir els alumnes. 

D’aquestes conductes s’informarà als pares personalment, o mitjançant altres 
sistemes que facilitin la comunicació amb ells (telèfon, correu electrònic o 
carta). 

Es preveu l’existència d’un “Llibre d’incidències” (de comportament i 
alimentàries) que trimestralment es presentaria a la Comissió del Menjador pel 
seu coneixement i efectes. 

Aquestes són les faltes que es consideren pròpies de menjador encara que 
estaran subjugades a les contemplades en les NOFC. 

 

8.1 Conductes contràries a les normes de convivènci a 
 

Faltes lleus:  

� Desobeir als monitors del menjador. 

� Dur a terme conductes antihigièniques a taula. 

� Realitzar conductes desagradables amb la resta de companys. 

� No adreçar-se als monitors o als professors amb la correcció deguda. 

� No seguir, de manera reiterada, les normes de comportament durant el 
menjar a taula.  

 

8.2 Conductes greument perjudicials  per a la convi vència 
 

Faltes greus: 

� Insults, agressions greus, i adoptar actituds de rebuig o marginació 
contra els companys i els monitors del menjador.  

� Organitzar-se en grup per procedir contra algun company. 

� No respectar el mobiliari o material en general. 

� Reiteració de faltes lleus. 
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Faltes molt greus: 

� Reiteració de faltes greus. 

� Agreujament de les faltes anteriors. 

 

 

8.3 Mesures correctores 
 

Les mesures que s’adoptaran en aquells casos en que siguin comeses les 
faltes assenyalades en els apartats anteriors, seran les següents: 

Faltes lleus: 

� Separar-lo del grup taula durant aquell dia o varis dies següents fins un 
total de tres dies. 

� Separar-lo del joc, durant una estona, per fer-lo reflexionar. 

� Comunicació  als pares per escrit quan les faltes lleus siguin reiterades. 

� Comunicació a l’Equip Directiu de la falta comesa per tal d’aplicar-li la 
normativa establerta les NOFC. 

� Expulsió del menjador escolar durant un dia. 

 

Faltes greus: 

� Amonestació als pares per escrit. 

� Expulsió del menjador escolar durant una setmana. 

 

Faltes molt greus: 

� Amonestació als pares per escrit. 

� Per l’expulsió de dues setmanes no consecutives, es farà definitiva 
l’expulsió per tot el curs. 

� Prohibir l’assistència al menjador escolar durant tot el curs. 
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9 APROVACIÓ I REVISIÓ 
 

El present reglament ha estat aprovat en Claustre de Professors el dia sis de 
març del 2013 i en  Consell Escolar celebrat el dia vint  de març del 2013, i serà 
d’aplicació des de l’endemà de la data esmentada, fins que no s’acordi una 
modificació o al seva derogació. 

 

 

 


