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COMUNICAT SERVEI DE MENJADOR: 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Des de l’AMPA volem que el menjador de l’escola sigui un espai més per educar les 
emocions, relacions positives, convivència i civisme entre els infants. En aquest 
sentit, el context de lleure afavoreix el treball profund en aquests àmbits. 
Així mateix, és necessari desenvolupar un comportament adequat, correcte i de 
respecte cap a la resta de companys i monitors. 
 
Sota aquesta premissa, us volem informar que qualsevol comportament inadequat o 
no procedent que pugui trencar l’espai de convivència del menjador no serà permès. 
 
A continuació us exposem la tipificació de faltes i amonestacions associades, 
acordades en la darrera reunió de l’AMPA. 

 
Faltes tipificades com a Lleus 

 
- Fer xivarri de manera habitual, intencionada i continuada durant els àpats. 
- Fer un mal ús dels aliments i el parament del menjador. 
- No fer cas de les advertències dels monitors. 
- Molestar als companys durant el temps de menjador. 

 
Faltes tipificades com a Greus 

 
- Sortir (escapar-se o l’intent) del recinte escolar. 
- Faltar el respecte als monitors o als companys. 
- Causar desperfectes de manera intencionada a objectes de l’Escola. 
- Agredir intencionadament, física i/o verbalment als companys. 

 
Tant si és una falta lleu, com greu, es passarà un comunicat als pares i se’ls 
trucarà. 
 
Posteriorment les faltes lleus o greus tindran unes conseqüències que els alumnes 
hauran d’assumir. 
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Amonestacions per faltes: 
 
1 falta lleu: comunicat als pares 
2 faltes lleus: comunicat als pares i l’alumne dinarà sol, en un taula apart, o es 
quedarà sense hora d’esbarjo. 
3 faltes lleus = Una falta greu  
 
1 falta greu: Comunicat als pares, comunicat a direcció del centre i 1 dia sense 
servei de menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 
2 faltes greus: Comunicat als pares, comunicat a direcció i 3 dies sense servei de 
menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 
3 faltes greus: Comunicat als pares, comunicat a direcció i 15 dies sense servei de 
menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 

 
El sistema de faltes es posarà en funcionament a partir del 15 d’octubre de 
2018 amb advertiment verbal dels monitors cap els alumnes però sense 
penalització o amonestació. 

 
El sistema de sancions i amonestacions es posarà en funcionament a partir de 1 
de desembre de 2018 

 
 

Agraïm per part de l’AMPA tota la vostra confiança i suport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Hipòlit de Voltregà, a 10 d’octubre de 2018 


