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NORMES DEL MENJADOR ESCOLAR 

Amb l’objectiu de millorar l’ús i la convivència durant el servei de menjador 

escolar, s’han redactat una sèrie de normes referents al comportament de 

l’alumnat durant l’espai de temps en què fan ús d’aquest servei. 

Aquestes normes no només han de ser conegudes per les famílies i l’alumnat 

usuari de menjador sinó que, a més a més caldria que es comentessin a casa 

per tal de reflexionar sobre la importància de les normes i la necessitat de tenir-

les. 

Desitgem que, amb la col·laboració de tothom, puguem aconseguir un ambient 

adequat i satisfactori, la qual cosa influirà tant en la salut com en l’educació de 

l’alumnat usuari. 

NORMES DEL MENJADOR 

A. Normes bàsiques: Per a un bon desenvolupament del servei de 

menjador és fonamental: 

- Respectar les normes que es descriuen a continuació 

- Respectar i fer un ús adequat de les instal·lacions, del mobiliari i de 

la resta de material del menjador ( jocs, llibres, aparells). 

- Respectar i obeir les monitores responsables del servei de menjador. 

- Respectar els/les altres alumnes usuaris del servei de menjador. 

B. Normes concretes: 

1. Entrar a les instal·lacions de manera ordenada i sense cridar. 

2. Deixar les motxilles i jaquetes als llocs indicats (penjadors, prestatges) 

3. Si cal, fer un ús ordenat del WC abans de menjar. 

4. Realitzar els hàbits d’higiene bàsics abans de menjar: rentar-se les 

mans. 

5. Ocupar cadascú el seu lloc, respectant el lloc del altres companys/es i 

esperar amb paciència i educació a que serveixin el menjar. 

6. Durant l’estona que mengem, evitar anar al WC i si hi van cal fer-ho amb 

el permís de les monitores. 

7. Adquirir bons hàbits d’alimentació i tastar i menjar tot el que ens 

ofereixen. 

8. Intentar mantenir la taula neta i en ordre, no deixar caure al menjar al 

terra. 

9. Parlar en un to i vocabulari adequat (sense paraules grolleres ni insults). 

10. Seguir les normes establertes a l’hora de menjar: 

- Utilitzar correctament les eines(coberts, plats, gots, etc) i no jugar ni 

amb ells ni amb el menjar. 
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- Utilitzar els tovallons, mastegar amb la boca tancada i no parlar amb 

la boca plena 

- Demanar amb correcció tot allò que es necessiti. 

- En acabar de menjar cal deixar la taula endreçada i col·laborar, si 

s’escau, en les tasques de recollida. 

11. Realitzar els hàbits d’higiene bàsics després de menjar: rentar-se les 

mans i les dents. 

12. Aixecar-se i sortir del menjador quan el/la monitor/a així ho indiqui. 

13. Després de menjar, mentre es duen a terme activitats programades o 

lliures ja siguin dintre com fora del menjador, cal respectar les normes de 

convivència i respecte establertes de la mateixa manera les que indiqui 

el/la monitor/a responsable de la vigilància en cada moment. 

FALTES I SANCIONS 

Amb la finalitat de mantenir un ambient relaxat i adequat per al treball educatiu 

que es du a terme en l’espai del menjador escolar, en el què el/la monitor/a 

desenvolupa activitats dirigides a fomentar els hàbits de nutrició, aplicant les 

pautes establertes a l’escola i en benefici de tots els/les usuaris/àries, la 

direcció de l’escola i el Consell Escolar pot adoptar la mesura de sancionar i 

excloure l’alumnat del menjador en els supòsits següents: 

a) L’incompliment de les pautes de convivència establertes per al 

funcionament del servei. 

b) Faltes greus i/o lleus reiterades, tant vers els altres alumnes com cap al 

personal del menjador i/o instal·lacions. 

c)  Impagament dels rebuts mensuals. 

d) Alumnes que les seves famílies no acceptin les normes d’organització i 

convivència. 

A. FALTES LLEUS 

Es consideren faltes lleus: 

1. Desobeir les indicacions de les monitores del menjador. 

2. No fer les pràctique4s d’higiene establertes. 

3. Molestar i jugar inadequadament durant el servei de menjador. 

4. Entrar al menador objectes no permesos. 

5. Comportar-se incorrectament a la taula o aixecar-se de la taula sense 

motiu justificat. 

6. Menjar inadequadament i/o fer un ús inadequat dels coberts, tovallons i 

altres eines. 

7. Fer soroll i cridar sense causa justificada. 



 

 

Generalitat de Catalunya                                                                   
Departament d’Educació 
ESC Sant Jordi                                                                                                                                             

 

 

8. Qualsevol altra conducta que afecti lleument al respecte, la integritat o la 

salut dels altres.  

Sancions a les faltes lleus: 

- Amonestació verbal a l’alumne. En cas de reiteració comunicació telefònica i/o 

escrita a les famílies. 

- Separació temporal del grup de referència (la seva taula de menjador) i 

integració en un altre grup. 

- Pèrdua del dret a participar en jocs durant l’estona lliure. 

- Realització de tasques relacionades amb la falta comesa. 

Aquestes sancions podran ser imposades per la monitora de menjador, es 

registraran en un diari d’incidències i seran comunicades al responsable de 

menjador. 

B. FALTES GREUS 

Es consideren faltes greus: 

1. Acumulació de tres faltes lleus. 

2. Desobeir greument les indicacions de monitor/a de menjador 

3. Sortir del menjador sense permís del /la monitor/a. 

4. Entrar a la cuina sense autorització. 

5. Deteriorar intencionadament o pel mal ús les instal·lacions, el mobiliari o 

material del menjador. 

6. Tirar intencionadament menjar al terra o a altres companys/es. 

7. Utilitzar un llenguatge inadequat i ofensiu i/o insults. Especialment si van 

dirigits cap als/les companys/es o monitors/es. 

8. Qualsevol altra conducta que afectiu greument el respecte, la integritat o 

la salut de les persones. 

Sancions a les faltes greus: 

- Qualsevol de les establertes per a les faltes lleus. 

- Amonestació per escrit a l’alumne/a. 

- Comunicació a la família. 

- Separació durant un període llarg de temps o permanentment del grup de 

referència o de la seva taula de menjador. 



 

 

Generalitat de Catalunya                                                                   
Departament d’Educació 
ESC Sant Jordi                                                                                                                                             

 

 

- Menjar aïllat dels /les companys/es durant un període curt (fins a 5 dies). 

- Expulsió cautelar del menjador (fins a 5 dies) 

Aquestes sancions podran ser imposades per l’Equip directiu del Centre i 

seran comunicades per escrit a les famílies a la comissió de convivència 

del Consell Escolar, per a la incoació d’expedient disciplinari si s’escau. 

C. FALTES MOT GREUS 

Es consideren faltes molt greus: 

1. Acumulació de tres faltes greus. 

2. Agressió física a un altre company/a o al/la monitor/a. 

3. Qualsevol altra conducta que afecti greument al respecte, la integritat i/o 

salut de les persones. 

Sancions a les faltes molt greus: 

- Qualsevol de les establertes per a les faltes greus. 

- Expulsió temporal del menjador ( de 5 dies a un mes). 

- Expulsió definitiva del menjador. 

Aquestes sancions podran ser imposades per l’Equip directiu del Centre i 

seran comunicades per escrit a les famílies a la comissió de convivència 

del Consell Escolar, per a la incoació d’expedient disciplinari si s’escau. 

           Les famílies usuàries del menjador cal que accepteu la normativa per tal 

de poder utilitzar aquest servei, per tant cal que signeu l’acceptació i la retorneu 

a l’escola en la major brevetat possible. 

En/na...............................................................................(pare/mare/tutor legal) 

de l’alumne..............................................................................  

ACCEPTO 

NO ACCEPTO 

 la normativa del menjador amb les faltes i sancions que s’especifiquen. 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal. 

  


