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REGLAMENT D'ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR 
 
 
La Comissió de Menjador, formada per representants de tota la Comunitat educativa, 
estableix, mitjançant aquest Reglament, les Normes Generals d'ús del Servei de 
Menjador. 
 
Representants que formen part de la Comissió: 
 
Àmbit Nom 
Famílies  3 membres de l’AMPA 
Escola Una mestra i la Direcció 
Menjador  La coordinadora del monitoratge 

Una representant de l’empresa que ofereix el Servei. 
 
 
 
1.- Normativa vigent. 
 
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’Ensenyament. 
(DOGC núm. 2208, 14 de maig de 1996) 
 
2.- Introducció. Descripció del context. 
 
 
La nostra escola es troba situada a la zona sud de la ciutat de  Castelldefels, en una 
zona a les afores, anomenada Ca n ‘Aimeric, situada al costat del Parc Natural del 
Garraf i molt a prop de la zona de la  platja. 
En aquest barri hi ha poca densitat de població, ja que  les vivendes que el 
conformen, son poques i majoritàriament  son cases unifamiliar.  
Actualment, a més,  de la nostra escola, es troben dos equipaments públics, un  és 
una llar d’infants Municipal i l’altra l’ Institut Valeria Haliné que està  connectat amb  la 
nostra escola per mitjà de dos passadissos. 
 
La nostra escola ha iniciat un procés de reducció d’aules, amb la finalitat de convertir-
se en escola d'una sola línea  per poder encabir, a la planta alta del nostre edifici,  les 
aules de 1r i 2n de l’ESO de l’INS Valeria Haliné.  

Amb aquest INS, compartim espais i els seu alumnat gaudeix d’alguna de les 
prestacions que ofereix el nostre servei de menjador. (Dinar al migdia i entrepans a 
l‘hora d’esbarjo). 
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3.- Organització i funcionament. 
     Les normes: 
 
PRIMERA.-  La capacitat de comensals del menjador escolar és de 190 alumnes. 
Es faran dos torns d'ús del menjador : 
 
Primer torn 
Horari: de 12:45 a 13:45 hores 
Alumnat de P3 dina a l’aula de P3. 
Educ. Infantil ( P4 i P5 ) , Cicle Inicial i alumnat de 3r. 
 
Quan els infants entren al menjador, les safates ja estan col·locades a les taules amb 
el menjar corresponent, excepte per l’alumnat de 3r que utilitza la LÍNIA DE SERVEI. 
 
La utilització de la Línia de Servei permet que cada alumne es faci responsable de la 
seva safata, el cuiner i/o l’ajudant de cuina els hi serveixen el dinar i passa a ocupar el 
seu lloc corresponent a les taules de  menjador. 
Aquest hàbit afavoreix l’autonomia de l’alumnat. 
 
Segon torn 
Horari: de 13:45 a 14:45 hores 
Alumnes:  
Cicle Mitjà (4t) i Cicle Superior. 
 
Tot l’alumnat d’aquests nivells utilitza “la línia del servei de menjador “. 
 
Les  monitores tindran cura que l’alumnat  del segon torn es renti convenientment les 
mans i accedeixi a “ la línia del servei del menjador”  en l'ordre establert.  
Els alumnes  romandran al menjador fins que hagin acabat de dinar. 
 
 
SEGONA.- La ràtio establerta a les diferents etapes/cicles serà la següent, segons 
consta al contracte vigent.  
 
-A l'Educació Infantil, 12 nens/monitor, i a partir de 16 nens, s'ha d'incorporar un altre 
monitor.  
-Al Cicle Inicial 15 nens/monitor i a partir de 20 alumnes, un altre monitor. 
-Al Cicle Mitjà  18 nens/monitor i a partir de 22 nens, un altre monitor. 
-Al Cicle Superior 23 nens/monitor i a partir de 25 nens, un altre. 
 
 
El monitoratge de referència recollirà als nens i nenes a la seva aula , passaran el  
llistat d’assistència, tindran cura que es rentin les mans i  els portaran directament al 
menjador si són del primer torn o al pati/activitats, si són del segon. 
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TERCERA.- Des  de  les 12'30 h. fins  les 15'00 hores, els monitoratge  vetllarà per 
que no surti cap alumne del recinte escolar sense l’autorització prèvia per part del 
pare/mare o tutor/a, que haurà de comunicar a la coordinadora del menjador. 
L'alumne/a haurà de sortir  del centre degudament acompanyat (pares, tutors o 
persona autoritzada). 
 
 
QUARTA.- Els/les alumnes no tindran accés a les classes, llevat que sigui 
acompanyat/da per una  monitora.  
 
 
. 
QUINTA.-  El monitoratge tindrà cura  que tots els nens i nenes  des de 1r fins a 6è 
deixin la safata al lloc corresponent i dipositin les deixalles del dinar en els recipients 
habilitats a aquest efecte. L’alumnat de P4 i P5 pot realitzar aquest hàbit  de manera 
voluntària i les safates de  l’alumnat de P3 les recullen les monitores.  
Tot l’alumnat  ha de  deixar les cadires ben col·locades sota les taules. 
 
 
 
SESENA.-  A les 14’45 h, abans d’entrar a l’aula, les monitores tenen cura de  que 
tots els infants  es rentin degudament les mans i vagin al lavabo. (Hàbits d’higiene). 
 
 
SETENA.- Els alumnes de P3 després de dinar faran 1 hora de descans als llitets i 
han de portar un llençol que habitualment es retornarà el divendres i que l’hauran de 
tornar a portar el dilluns .( Ha de tenir el nom de l’alumne/a). 
 
 
VUITENA.- Tot l’alumnat de P3 haurà de portar una bosseta amb una muda, per 
poder canviar a l’alumne en cas de necessitat. (La roba haurà d’estar marcada amb el 
seu nom). 
Aquesta norma és opcional per l’alumnat de P4 i P5. 
 
   
NOVENA.-   En el Pla de Convivència de la nostra escola (NOFC) pel que fa 
referència als comportaments i  actituds  de l’alumnat, es tindran en compte les 
normes següents:  
 
     1.- S'ha de parlar amb  un to de veu adequat, no està permès cridar. 

2.- Mantenir l'espai que ocupen net sense llençar menjar i altres  
     objectes al terra.  

  3.- No es pot  treure del recinte del menjador ni menjar ni estris . 
  4.- Cal respectar al monitoratge i al personal de cuina. 
  5.- S'han de respectar el material i mobiliari del menjador. 
  6.- No esta permès aixecar-se del lloc sense permís dels monitors/ es. 
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DESENA.-  Referent a l' àmbit del monitoratge hauran de complir les següents 
normes: 

 
1.- Aplicaran la Normativa establerta a l’escola que recull les faltes de   
     conducta, (NOFC). En aquests casos el  FULL D’INCIDÈNCIA és el   
     canal de comunicació amb les famílies.  

                       2.- Per administrar medicaments caldrà l’autorització  per escrit, dels 
                           pares o tutors i la recepta mèdica on indica la posologia del  
                           medicament. 
  4.- No es podrà fer ús de les instal·lacions i material del Centre sense el 
                           permís corresponent. 
                     5.- No permetran que l’alumnat accedeixi a les aules sense el seu  
                          acompanyament. 
 
 
ONZENA.- Procediment a seguir en cas de produir-se incidències: 
 
1.- Les famílies dels alumnes rebran un “full d'incidències”, on costaran els fets  
rellevants en relació a conductes contràries a la convivència  dels seus fills/es, quan 
n'hi hagin, signat pel monitor/a de referència i per l'encarregada del   menjador. 
En el cas de faltes de comportament greus, aquest full s'haurà de retornar signat pel 
pare, mare o tutor/a de l’alumne. 
 
 
2.- En el  cas  de que l’alumne hagi comès una falta tipificada com a molt greu, 
durant el temps del servei, la coordinadora del menjador informarà a la Direcció del 
centre i li  lliurarà una còpia del full d'incidències, per a poder seguir el protocol que 
estableixen les NOFC. En el cas d’haver d’aplicar la sanció d’expulsió se li 
comunicarà a la família. 
 
3.- La coordinadora també comunicarà als pares, via telefònica, les incidències 
referents a malalties i accidents produïts en aquest temps de menjador i que, si 
s’escau,  l’alumnat s’hagi d’haver portat a urgències mèdiques.   
 
 
DOTZENA.- Tot l’alumnat de Primària i d'Educació Infantil rebrà un informe trimestral 
del  menjador. 
Les famílies dels nens i nenes de P3, durant el 1r mes i mig del curs escolar, rebran 
un Informe diari per part de la seva monitora de referència. 
 
 
TRETZENA.-  Tots els menús es penjaran mensualment a la web del centre, el menú 
standard i els especials.  
Les famílies que ho desitgin podran recollir en el menjador, els  menús en format 
paper, dins l’horari establert (De 9 a 9’30 h).  
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CATORZENA.- Els alumnes usuaris del servei de menjador de l’escola JOSEP 
GUINOVART  poden ser: 
 
 
1.- Alumnes fixos (d'ús diari). 
-Els alumnes que utilitzin el servei de menjador tres vegades a la setmana, tindran la 
consideració d'alumnes fixos a tots els efectes. 
-Les famílies dels alumnes que ho necessitin podran demanar beca  o ajut de 
menjador tal i com estableixen les institucions corresponents i la normativa vigent. 
 
2.-Alumnes eventuals (que utilitzaran el servei esporàdicament de forma excepcional). 
 
-El nombre màxim  que es podrà fer servir serà de dos tiquets  setmanals. 
 
QUINZENA.-  En quan al pagament del servei. Veure ANNEX I . 
 
SETZENA.- En relació als picnics:  
 
-A l'inici de cada curs escolar, les famílies d'alumnes fixos del servei de menjador 
comunicaran, mitjançant un full que els hi proporcionarà el servei de menjador,  si 
volen pícnic per a totes les sortides que es portaran a terme al llarg del curs. 
 
-Els alumnes fixos disposaran del pícnic. En cas de renunciar al pícnic es retornarà la 
quantitat fixada corresponent a la matèria prima.  

                  DIVUITENA.- La intolerància a qualsevol aliment s'haurà d'acreditar amb un certificat 
mèdic que es presentarà a la coordinadora del menjador.  
 
 
DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT. 
 
 
 Lluïsa Alonso Calvo, com a directora de l’escola Josep Guinovart de Castelldefels,  
 
 Faig constar 
 l’aprovació pel Consell Escolar del Reglament d`ús del Servei de Menjador 
 de l’Escola  Josep Guinovart  a data 2 de juliol de 2018. 
  
 
 
 
 
Castelldefels, a 3 de juliol de 2018 
 
 


