
Menjador  
 
 
 

 
Objectius 
 
El menjador escolar és un servei complementari que l’escola ofereix durant el 
període interlectiu del migdia, des del primer fins al darrer dia del curs escolar. 
La gestió d’aquest servei es fa seguint les directrius del Consell Escolar que en 
supervisa la gestió i vetlla per a que es compleixin els següents objectius: 
 

1. Garantir una bona alimentació. 
El menjar és elaborat i cuinat a l’escola, seguint el pla de menús subministrats 
per ISS, empresa especialitzada en restauració escolar. Cada mes es fa arribar 
a les famílies la previsió de menús. 
 
Quan els alumnes de menjador surten d’excursió tot el dia, l’empresa també els 
hi prepara el “pícnic”. Si no es vol el “pícnic” ho haureu de comunicar a l’agenda 
amb  dies d’antelació a la sortida.   
 

2. Garantir el benestar dels alumnes 
L’escola es fa responsable dels alumnes que es queden a dinar, entenent que 
l’espai de menjador ha de ser un espai educatiu.  
 
Els monitors de menjador atenen els alumnes durant l’estona del dinar i l’estona 
de l’esbarjo. Els monitors de menjador són treballadors de l’empresa ISS Activa 
Educacional, SL. 
 
Els alumnes d’educació infantil (3 anys) estan atesos durant tot el temps de 
manera especial i dormen o descansen després de dinar. 
 
El servei de menjador inclou en el seu horari la possibilitat de gaudir de 
biblioteca, ludoteca, cinema , jocs a l’aire lliure i sala d’estudi i informàtica. 
 

3. Vetllar per l’educació de l’alumne en les activitats que es realitzin  
Fomentant l’adquisició d’hàbits de responsabilitats i autonomia, hàbits 
d’alimentació i hàbits de relació amb els companys i personal de menjador. 
 
 

Dates de funcionament 

 

Funcionarà des del primer dia de curs 12 de setembre de 2019 fins el 19 de juny 
de 2020 i és obert a totes les famílies de l’escola, excepte P3, que serà a partir 
del pla d’adaptació. 

 

Durant els dies de jornada continuada de classe ( el 20 de desembre i del 8  al 
19 de juny) l’horari  de menjador serà de les 13 hores a les 15 hores. 



Quotes i pagaments                      

 

Les quotes de menjador estan regulades pel Departament d’Educació, el qual ha 
fixat per al curs escolar 2019-20 un preu màxim de 6,20 € alumne/dia, IVA 
inclòs. 

Tenint en compte que el servei de menjador no té cap finalitat lucrativa però s’ha 
d’autofinançar, enguany, el cost anual del menjador pels comensals fixos 
serà de 6 € alumne/dia, IVA inclòs, i per alumnes que utilitzin el menjador de 
forma esporàdica 6,20 € 

 

Per tal de simplificar el cobrament es pagarà per quotes mensuals totes iguals. 
S’abonaran només 9 mensualitats de setembre a maig. El mes de juny no 
es passaran rebuts.  

 

La quota mensual serà de 117 € , excepte l’alumnat que s’incorpori més 
tard. 

La facturació  s’efectuarà el primer dijous de cada mes a través de “La 
Caixa”, excepte el mes de setembre que es farà el dia 15. 

Els rebuts retornats s’incrementaran 3,15 € en concepte de despeses (tarifa de 
La Caixa). 

Si l’ingrés es fa per finestreta aquesta quantitat esmentada s’haurà d’augmentar 
a 6 € per gestió d’abonaments de tercers. 

Els alumnes que no tinguin domiciliats els pagaments, hauran de fer-ho els cinc 
primers dies hàbils de cada mes amb la mateixa tarifa que els fixos. Per poder 
fer l’ingrés es pot demanar a consergeria el codi de barres. 
 
Es considera fix, l’alumne/a que es queda a dinar cada dia durant tots els mesos 
del curs. 
 
Per donar-se d’alta al menjador cal estar al corrent de pagament. De cap 
manera es farà la renovació automàtica del servei de menjador a  aquells 
alumnes que tinguin un deute pendent. 
 
Si no s’ha fet efectiu l’import mensual, l’alumne serà donat de baixa a la setmana 
següent. 
 
Només en cas de malaltia i a partir del quart dia consecutiu es retornarà l’import 
del menjar sempre i quan es sol·liciti en el mateix mes.  
 
Preu per alumnes que utilitzin el menjador de forma esporàdica: 6,20 € 

Els tiquets de menús esporàdics es faran efectius (amb tiquets de 5 en 5) per 
Servicaixa  o caixer automàtic. Es lliuraran a la conserges a les 9 h. del matí. Si 
els tiquets es paguen d’un en un s’hauran d’abonar les despeses bancàries 
originades per finestreta 6€ ,Servicaixa 1,25 €. 



Equip humà responsable del menjador                

 

Empresa de cuina: ISS Activa Educacional 

Empresa de monitors: ISS Activa Educacional 

Responsable del servei: Comissió de menjador del Consell Escolar 

Per a qualsevol aclariment o consulta de menjador us podeu dirigir al telèfon del 
centre o sol·licitar una entrevista concertada amb la persona que desitgeu. 

Telèfon del centre 93 3307451 

 

 Normes de menjador 
 
Durant l’horari de menjador s’observaran les següents normes: 
 
1) Cal mantenir en tot moment una actitud de respecte vers totes les persones 

del menjador i de la cuina; també vers els companys/es. 
 
2) S’han d’observar les mateixes normes de convivència i d’utilització dels 

espais de l’escola que en període de classe com també evitar les baralles i 
paraules malsonants. 

 
3) No es pot sortir del centre de 12.30 a 14.30 h. sense justificació escrita dels 

pares que s’ha de lliurar al personal de menjador o bé al tutor. 
L’incompliment d’aquesta norma suposarà la baixa temporal del menjador. 

 
4) És obligatori rentar-se les mans abans d’entrar a dinar. 
 
5) Es parlarà fluixet al menjador i no es cridarà pels passadissos. 
 
6) El menjar que es serveix al plat s’ha d’acabar perquè és l’adequat a l’edat 

dels nens i a les seves característiques. Es podrà repetir sempre que sigui 
possible. 

 
7) No es pot llençar menjar a terra. 
 
8) Tots els aliments es menjaran fent servir els estris corresponents. 
 
9) Cal comportar-se de manera correcta a la taula, mantenint una actitud 

respectuosa vers els propis aliments i utilitzar els coberts de la millor manera 
possible per tal d’assegurar un clima agradable durant el dinar. 

 
10) És obligatori que fins a 4t  portin  bata. 
 
L’incompliment de les normes serà motiu d’avís verbal a l’alumne i per escrit als 
pares. El tercer avís significarà que l’alumne se n’anirà a dinar un dia a casa, i si 



es repeteix l’expulsió serà d’una setmana i en aquest cas no es retornarà l’import 
del servei. 
  
En el cas d’una sanció que impliqui la baixa definitiva del menjador, el Consell 
Escolar serà el responsable de dictar-la i comunicar-la als pares mitjançant la 
Presidenta del Consell Escolar. 
 
En el moment de donar-se d'alta de menjador, s'accepten totes les normes que 
estan establertes. 
 
L’alumne que es doni de baixa del menjador no podrà tornar a gaudir dels 
avantatges de comensal fix durant el mateix curs escolar, excepte per causes 
molt justificades. 

Règims alimentaris, al·lèrgies i medicaments     
 
 
Si el nen/a presenta algun tipus d’al·lèrgia o d’intolerància a qualsevol aliment, la 
família ho comunicarà a l’encarregada del menjador per escrit i es presentarà 
l’informe mèdic, juntament amb el protocol d’actuació. 
 
Cal procedir de la mateixa manera si el nen/a  eventualment o de forma 
continuada ha de seguir un règim alimentari. 
 
Els nens/nenes amb malalties cròniques hauran de renovar les pautes de 
medicació i controlar la data de caducitat. 
 
 


