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FUNCIONAMENT DEL MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL CURS 2021-2022 

 

1. L’alumnat que desitgi  fer ús del menjador com a usuari fix, cal que es comprometi a utilitzar aquest 

servei  al llarg de tot el curs. Si es dona de baixa al llarg del curs, i necessita fer ús del servei una altra 

vegada, es considerarà alumne esporàdic. 

 

2. El pagament del menjador es farà mitjançant domiciliació bancària. El càrrec es farà efectiu entre els 

dies 1 i 5 de cada mes. Les devolucions es veuran incrementades en 2,50€ , que són les despeses 

bancàries per devolució de rebut. 

 

3. Si una família acumula dos mesos sense pagar les quotes, es parlarà amb la família per conèixer las 

causes i buscar la manera de que es posi al dia amb el pagament. Per poder fer ús del servei de 

menjador s’ha d’estar al corrent del pagament. 

 

4. S’ha de notificar la falta d’assistència al menjador amb una nota o telefònicament a la Cristina 

Cardona, coordinadora del menjador (645 14 27 85 cristina.menjador@gmail.com) abans de les 

10.00h, per tal de poder fer el descompte corresponent, que serà a partir del segon dia. Es 

descomptarà la part corresponent al  menjar, no al monitoratge.  

 
 

5. Les famílies que necessitin entrar a l’escola al matí per parlar amb la Cristina, hauran d’esperar a que 

tots els nens i nenes hagin pujat a les classes. 

 

6. Si algun nen necessita fer règim cal que la família ho indiqui mitjançant una nota a l’agenda o trucar a 

la Cristina. En el cas de medicaments és necessari adjuntar la recepta mèdica. 

 

7. Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies hauran d’aportar un informe mèdic actualitzat anualment, 

signat pel metge especialista. 

 

8. Cada mes el menú es penja a la web de l’escola- 

 
 

9. Al llarg del curs tots els infants  rebran dos informes, un per Nadal i un altre a final de curs. 
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10. Després de dinar els nens de P-3 fan la migdiada.   

 

11. Al primer trimestre els nens i les nenes de P-3 porten un informe, explicant com han dinat i de quant 

temps han dormit. A partir del 2n trimestre només s’informarà de les incidències.   

 
12.  L’alumnat de P-3 necessita un pitet a l’hora de dinar i un llençol per la migdiada, que es lliuraran cada 

divendres per a rentar i tornar-los el dilluns.  

 

13. L’acolliment matinal es pot utilitzar fix o esporàdic.  L’horari és de 8h a 9h del matí. Per la bona 

organització del servei la porta es tanca a les 8:55h. 

 
 

14. Es farà una reunió informativa a principi de curs, per parlar del servei de menjador . 

 

15. Per vetllar per el bon funcionament del menjador, el alumnat que no les respecti, s’aplicaran les 

normes de convivència i s’aplicarà la normativa del menjador.  
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NORMATIVA DEL MENJADOR CURS 2021-2022 

Les normes de convivència s’estableixen per garantir el correcte desenvolupament del servei de menjador, 

el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa i l’ús adequat de les dependències i 

instal·lacions del centre. 

Serà deure fonamental dels alumnes i de tots els que constitueixen la comunitat escolar respectar i aplicar 

aquestes normes en tot moment: 

 Evitar discussions i baralles entre companys. 

 Utilitzar un vocabulari correcte, sense faltar al respecte. 

 Contribuir al bon funcionament del menjador. 

 Respectar les característiques físiques i personals de cada membre de la comunitat educativa. 

 Respectar el material i fer ús correctament dels béns mobles i de les instal·lacions del centre. 

 Atendre les explicacions dels monitors o dels alumnes, respectar-se i respectar les opinions dels 

altres. 

 

 

Conductes contràries a les normes de convivència. 

  Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del menjador. 

 Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa. 

 

Essent el Servei de Menjador i d’Activitats en el Temps del Migdia un servei no obligatori que 

l’Escola ofereix voluntàriament,  l’incompliment d’aquestes normes pot suposar faltes greus,  amb 

conseqüències per l’alumne.  

 

 Mesures correctores: 

1. Amonestació oral. 

2. Falta lleu: Amonestació escrita (que es farà arribar als pares amb un full d’incidències). 

3. Falta greu: Amonestació escrita (que es farà arribar als pares amb un full d’incidències) amb 

conseqüències (realització de tasques educadores al menjador. Reparació de danys).Tres faltes greus  

comporten 1 falta molt greu. 

4. Falta molt greu: Amonestació escrita (que es farà arribar als pares amb un full d’incidències) amb 

conseqüències (es considera l’exclusió temporal del servei de menjador). 

5. En cas de reincidència de tres faltes molt greus la comissió podrà suspendre a l’alumne, de manera 

definitiva, del servei de menjador. 

La comissió de convivència valorarà el grau de falta i les conseqüències per l’alumne. 

 


