
 

 

REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA DE MENJADOR 

ESCOLA ULL DE VENT, CURS 2019-2020 

 

El menjador és un espai educatiu regit per unes normes de convivència, és opcional i 
voluntari, la inscripció al servei pressuposa l’acceptació d’aquestes normes.  

Normes: 

S’estableixen normes de funcionament perquè els drets de tothom siguin respectats. Aquestes normes 

han de ser de coneixement per part de tothom, s’han de recordar de forma constant i s’ha de vetllar 

pel seu compliment, s’ha de saber el per què d’elles, els mecanismes de compliment de les mateixes i 

la aplicació de les possibles sancions. 

Els alumnes que facin ús del servei del menjador tindran els mateixos drets i deures que són 

d’aplicació en tot l’horari lectiu del centre (decret 266/1997 i la seva actualització decret 221/2000). 

 

1. Cal observar un comportament respectuós i de convivència amb els companys/es, monitors/es 
i personal de servei.  
 

2. Està prohibit llençar qualsevol objecte, barallar-se, insultar-se i proferir males paraules, així 
com qualsevol comportament que atempti les més elementals normes socials de convivència. 

 

3. Els alumnes no poden sortir del recinte escolar sense justificació per part dels pares/mares o 
tutors. 

 

4. Durant l’estona de menjador no es pot estar a les aules o passadissos sinó és amb permís dels 
monitors. 

 

5. S’han de respectar en tot moment les indicacions dels monitors. Al menjador, en cas de 
necessitar qualsevol cosa, cal demanar-ho aixecant la mà i amb respecte. 

 

6. Si es malmet algun material o espai de forma intencionada o transgredint la seva forma 
d’utilització i/o es sostreu material, el nen/a  haurà de reparar els danys o restituir el que s’ha 
sostret (Llei d’educació art.38) o bé haurà de realitzar alguna feina de compensació de caire 
comunitari, què serà especificada pel monitor, coordinador del servei o direcció del centre. 

 

7. No es poden dur mòbils, aparells de música, jocs electrònics, etc. 
 

8.  El menjador no es fa responsable dels objectes de valor que puguin dur els nens i nenes 
(joies, diners, joguines, etc.). 

 



 

 

9. Cal observar en tot moment un comportament cívic i respectar les bones maneres, així com 
fer bon ús dels coberts, plats i tot el material que es trobi dins del menjador. 
 

10. Els alumnes no poden entrar a la cuina sota cap concepte, per raons de seguretat i higiene. 
 

11. L’impagament de dos rebuts suposarà no poder fer ús del menjador fins que s’aboni el deute. 
 

12. Considerem FALTES GREUS: Faltes de respecte, ofenses i agressions al monitoratge i a la 
resta de companys/es, amenaces, humiliacions, agressions, alteració injustificada i greu del 
desenvolupament normal de les activitats i/o deteriorament de les dependències, sostracció 
de documents i/o falsificació, suplantació de personalitat i conductes reiterades en contra de 
les normes de convivència. 
 

En cas de produir-se un conflicte o conductes contraries a les normes de convivència es canalitzarà de 

la següent manera i ordre: 

a) En cas d’incidència es parlarà amb el nen/a  sobre el fets. Si ha estat greu, sota la 
consideració del monitor i coordinador, es notificarà al tutor del centre i es 
comunicarà als pares a través d’una nota d’incidència que caldrà tornar signada. 

 

b) En cas que persisteixi la conducta, es podrà convocar al pares o tutors per parlar 
amb ells. 

 

c) En cas de reincidència i després d’haver acumulat tres incidències lleus o una de 
greu, es valorarà la mesura adient a prendre a cada circumstància i és notificarà a la 
direcció del centre sobre el cas. 
  

d) Davant d’actituds conflictives reiterades i valorant la gravetat dels fets, la 
Comissió de menjador analitzarà i avaluarà el cas, prenent les mesures pertinents 
per tal de corregir la conducta , i si cal, s’exclourà el nen/a, si així es considera,  
del servei de menjador temporalment o definitivament. 
 

Sempre que els pares vulguin fer arribar algun dubte o queixa cal que s’adrecin 
al coordinador del servei.  

 


