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EL SERVEI DE MENJADOR

Menjar bé i aprendre a viure millor va més enllà de ser un Projecte. És també una nova

filosofia, un nou concepte de treball educatiu basat en tres grans accions que

defineixen la nostra activitat

MENJAR

APRENDRE

VIURE

Us oferim un menjar bo, 

saludable I segur que contribuirà 

al benestar de nostre alumnat.

Ens comprometem a assentar les bases d’un estil de 

vida saludable a través de la transmissió d’hàbits, 

valors socials I activitats lúdiques que  desenvolupen 

els nostres equips educatius

Treballem amb principis que ajuden 

a construir un món segur, 

sostenible i un futur saludable per 

a tots i totes
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EQUIP DE MONITORATGE HORARI FUNCIONS

ROSARIO LORENTE de 12:15h a 15:05h Funcions de monitoratge de P3

LAURA AMAT de 12:15h a 15:05h Funcions de monitoratge de P4-P5

SILVIA VIDAL de 12:15h a 15:05h Funcions de monitoratge de 1r. De primària

ESTER RAMOS GIMENO

Divendres de 9h a 10h
de 12:00h a 15:30h

- Atenció a les famílies
- Preparació del menjador, repassar llistats, repartir funcions
monitores, atenció famílies, funcions de monitoratge i
coordinadora. Funcions de monitoratge de 2n i 3r de primaria

MARC SABATER de 12:15h a 15:05h Funcions de monitoratge de 4t de primària

ROSA ESCALA
de 12:15h a 15:05h Funcions de monitoratge de 5è i 6è de primària

FUNCIONS DE L’EQUIP DE MONITORS-ES DEL CENTRE 
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▪2.2 Objectius Específics EDUCACIÓ INFANTIL

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

Entendre la necessitat vital de menjar tot tipus d’aliments.

Conèixer els aliments que es mengen a cada àpat i descobrir el gust, el 

color, la textura…

Habituar-se a fer servir els coberts de manera correcta i de forma autònoma.

Afavorir el descans dels alumnes de P3.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps 

de pati.

Potenciar els jocs d’activitat física.

Iniciar els nens i les nenes  en  la pràctica d’esports a través del 

coneixement de les normes, del material que s’utilitza...

Foment de 

valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador en fila i de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Mantenir un to de veu moderat al menjador.

Respectar els altres.

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 
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▪2.3 Objectius Específics CICLE INICIAL

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar i /o tastar tota la 

varietat d’aliments.

Habituar-se a fer servir els coberts i conèixer la seva utilitat.

Procurar ser polit i tenir cura de tots els estris que utilitzem: got, coberts, tovalló...

Fomentar l’autonomia dels nens i nenes i motivar-los perquè dinin sense ajut.

Respectar l’ordre dels plats: 1r ,2n i postres.

Controlar les necessitats fisiològiques durant l’estona del menjador.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps de 

pati.

Potenciar els jocs d’activitat física

Iniciar els nens i les  nenes en la pràctica d’esports a través del 

coneixement de les normes, del material que s’utilitza...

Transmetre a l’alumnat  la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Vetllar per la seguretat i el control de perills de l’alumnat al pati.

Foment 

de valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador en fila i de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant tota l’estona del menjador. Mantenir un to de veu moderat 

al menjador.

Respectar els companys/es

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, esperar 

el torn...
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▪2.4 Objectius Específics CICLE MITJÀ

MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de 
vida 
Saludable

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar tota la varietat 

d’aliments i tenir presents les quantitats mínimes per menjar.

Utilitzar els coberts correctament. 

Habituar-se a l’ús del ganivet i tallar els aliments amb correcció.

Iniciar-se i aprendre  a pelar les fruites.

Procurar ser polit i tenir cura de tots els estris que utilitzem: got, coberts, tovalló...

Respectar l’ordre dels plats: 1r, 2n i postres.

Fomentar l’autonomia dels nens, donar responsabilitats : servir-se l’aigua, recollir els 

coberts...

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del 

temps de pati.

Potenciar els jocs d’activitat física. Iniciar els nens i les nenes en la 

pràctica d’esports a través del coneixement de les normes, del 

material que s’utilitza...

Transmetre als nens la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Afavorir situacions d’autoestima amb els nens com a foment de salut 

mental. 

Vetllar per la seguretat i el control de perills dels alumnes al pati.

Foment de 

valors 

socials

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:Entrar i sortir del menjador en fila i de 

forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant tota l’estona del menjador.Mantenir un to de veu moderat al 

menjador.

Respectar els companys. Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, 

esperar el torn...
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MENJADOR LLEURE

Foment de 
l’estil de vida 
Saludable

Reforçar l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar.

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mana abans i després de dinar

Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar tota la varietat 

d’aliments i tenir presents les quantitats mínimes per alimentar-se.

Utilitzar els coberts correctament. 

Respectar l’ordre dels plats: 1r, 2n i postres.

Pelar les fruites sense ajut del monitor.

Que augmentin la cultura gastronòmica en relació a les formes de cuinar, l’origen i l’època 

de l’any propis de cada aliment.

Tenir una estona de descans que  permeti relaxar-se i gaudir del temps de 

pati.

Potenciar els jocs d’activitat física  Iniciar els nens i nenes a la pràctica 

d’esports a través del coneixement de les normes, del material que 

s’utilitza...

Transmetre als nens la pràctica de l’esport com a foment de salut i 

benestar.

Afavorir situacions d’autoestima amb els nens com a foment de salut 

mental. 

Vetllar per la seguretat i el control de perills dels alumnes al pati.

Foment de 

valors

socials

Fomentar l’autonomia dels nens, donar responsabilitats : servir-se l’aigua, col·laborar en les 

tasques col·lectives del menjador...

Respectar aspectes bàsics d’ordre i convivència:

Entrar i sortir del menjador  de forma ordenada.

Seure bé i mantenir la postura correcta a taula.

Romandre assegut durant l’estona del menjador.

Mantenir un to de veu moderat al menjador.

Respectar els companys i els monitors

Demanar les coses amb cortesia: si us plau, gràcies...

Donar alternatives al joc lliure.

Promoure el joc tradicional  per transmetre trets de cultura popular

Fomentar els jocs i les activitats en grup com a eines socialitzadores.

Utilitzar els jocs com a transmissor de valors de tolerància, igualtat, 

solidaritat, respecte... 

Acceptar i admetre normes referents als jocs dirigits: saber perdre, esperar 

el torn...

Fer entendre als alumnes la importància de  ser tolerants entre ells i evitar 

les discussions, les marginacions, valorar el diàleg com a element de 

solució de conflictes, manifestant respecte pels companys.
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▪2.5 Objectius Específics CICLE SUPERIOR
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▪1 Metodologia de Treball

És important tenir una metodologia prou concreta i clara per tal de garantir el bon funcionament del servei.
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• L’horari de servei de menjador és de 12:30h a 15h

• El nombre aproximat d’alumnes del servei de menjador és de 130

• L’equip esta format per 4 monitores i 1 coordinador (+ 1 monitor dilluns, dimecres i divendres)

• La capacitat del menjador és de 80 llocs hàbils.

• El servei està organitzat en 2 torns.



▪3 Metodologia de Treball
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ORGANITZACIÓ DIÀRIA DE  MENJADOR I PATI

1r torn

• De 12:30h a 13:30h

✓ DINAR els alumnes de P3-P4-P5 i 1r de primària (aprox.60 nens)
✓ ACTIVITATS els alumnes de 2n-3r-4t-5è i 6è de primària

2n torn

• De 13:30h a 14:30h dinen els alumnes de cicle mitja i cicle superior

✓ DINAR els alumnes de 2n-3r-4t-5è i 6è de primària (aprox.75 nens)
✓ ACTIVITATS els alumnes de P4-P5 i 1r de primària
✓ MIGDIADA els alumnes de P3



▪3 Metodologia de Treball
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Espais que es disposen;

• menjador
• Cargolera (migdiada de P3)
• Pati d’infantil
• Pati de primària

Materials disponibles:

• Material d’exterior (pilotes, cordes…)
• Jocs de taula
• Material fungible (per fer manualitats)
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HORARI QUÈ FEM? QUAN HO FEM? ON HO FEM?

De 12:30 a 12:45h
Recollida dels infants a l’aula
Passar llista
Treball d’hàbits i d’higiene

De 12:45 a 13:30h
Dinar 1º torn

Activitats 2º torn

De 13:30 a 14:30h
Dinar 2º torn

Activitats 1º torn / migdiada P3

De 14:30 a 15h
Recollida del material
Treball d’hàbits i d’higiene
Anar cap a l’aula o als passadissos de les aules
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Pla de pluja;

Les activitats que es proposen en l’espai del migdia els dies de pluja o els dies en que les condicions 

climatològiques no són les adients per estar a l’exterior, són les següents:

P3 Migdiada caracola

P4 i P5 Jocs de taula Aula d’anglès

1r Lectura, deures, etc Aula ordinadors

De 2n a 4t
- Jocs de taula

- Lectura menjador

5è i 6è Lectura, deures, etc Aula caracola



▪3 Metodologia de Treball

El supervisor.MERCÉ REGUILL

És el representant Scolarest davant l’escola, les famílies i l’equip del centre educatiu.

El coordinadora de projecte educatiu. TERE FABREGAT

És l’encarregada de donar suport en el seguiment del servei de menjador en quan a aspectes educatius, És qui lidera i

dona eines a l’equip de monitors del centre per dur a terme el projecte educatiu i el pla d’animació.

El coordinador del grup ESTER RAMOS

Scolarest considera importantíssima la figura del coordinador del grup de monitors. És la persona que lidera l’equip,

marca les pautes a seguir i supervisa la implantació del projecte educatiu de menjador . És la via de comunicació amb

les famílies usuàries del servei, amb la direcció de l’escola i amb scolarest.

El monitor referent.

És important que el grup de nens sigui liderats durant tot el curs per la mateixa persona. És considerat com a monitor

referent. Scolarest proposa aquesta metodologia de treball per tal de conèixer cada un dels nens, actituds, debilitats,

intoleràncies ....
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▪3 Metodologia de Treball

EL COORDINADOR DE GRUP ESTER RAMOS

És la persona responsable d’assegurar el bon funcionament de l’equip de monitors  i  del servei educatiu del centre que coordina.

•És responsable de la consecució dels objectius marcats al projecte i  adaptar-los a la metodologia educativa del centre escolar.

•Passa llista cada dia per assegurar l’assistència dels alumnes usuaris de menjador.

•Fa el seguiment de les funcions de l’equip de monitors-es .

•Dona suport i recolza al seu equip aportant  propostes de millora contínues.

•Gestiona i controla els recursos i  satisfà en la mesura de les seves possibilitats les demandes de l’equip de monitors que coordina.

•Motiva i manté informat al personal de les decisions preses que afecten el funcionament i seguiment del servei.

•Assisteix a les reunions de coordinació que es requereixen.

•Manté comunicació directa amb la supervisora i amb el personal de l’escola.

•És el representant de l’equip de monitors davant de les famílies i davant de la direcció del centre.

Pla de Funcionament de menjador

Menjar bé i aprendre a viure millor



▪3 Metodologia de Treball

ELS MONITORS-ES

Són les persones que intervenen directament i diàriament  en el procés educatiu dels nens i nenes . 

Tenen la responsabilitat màxima de materialitzar el projecte educatiu. 

Els monitors han de:

• Conèixer i desenvolupar el projecte educatiu de menjador escolar i actuar sempre en funció dels objectius educatius

• Conèixer i treballar d’acord amb les normes i la línia educativa de l’escola.

• Estar actius, dinamitzant i vetllant en tot  moment per la seguretat dels nens i   nenes. 

• Motivar i engrescar els nens i nenes. Tenir recursos en funció de l’edat dels participants.

• Mantenir una actitud receptiva i positiva envers els altres.

• Actuar amb respecte i il·lusió.

• Treballar en equip, assistint i participant dels diferents moments de preparació, realització i valoració.

• Controlar l’assistència del grup que és responsable si s’escau.

• Conèixer el pla d’evacuació de l’escola
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Es proposa marcar una pauta i estructurar els espais de pati per a una millor organització dels alumnes i evitar així les 

acumulacions d’alumnes en un espai determinat.

Per tal d’evitar conflictes es programaran diferents activitats lúdiques que poden estar relacionades amb el centre 

d’interès o bé amb les festes tradicionals que ja es treballen a l’escola.

Moltes de les activitats que es proposen són d’exterior , amb l’objectiu de fomentar el joc tradicional i la pràctica de 

l’activitat física.



Metodologia de Treball

Pla de Funcionament de menjador

Menjar bé i aprendre a viure millor

ORGANITZACIÓ DIÀRIA DE LES ACTIVITATS

Les activitats que es proposen són de caràcter totalment voluntari. Això sí, cal que els

monitors motivin als alumnes a la participació de les activitats.

Durant aquest curs s’intentarà adaptar algunes de les activitats a realitzar del projecte

d’aquest curs d’scolarest:

S’adjunta el projecte en document annex.
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▪ organització en l’espai de lleure

ACTIVITATS PROGRAMADES de 13:45h a 14:45h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P4 P5
1r  

JOCS DIRIGITS
JOCS 

TRADICIONALS
MANUALITAT JOCS DIRIGITS JOC LLIURE

ACTIVITATS PROGRAMADES de 12:45h a 13:30h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2n 
3r   4t
5è  6è

JOCS DIRIGITS
JOCS 

TRADICIONALS
TALLER JOCS DIRIGITS JOC LLIURE



VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFICBenvolguts equips,
Teniu a les mans la programació del curs escolar per desenvolupar les activitats relacionades amb el projecte ENJOY.
Cal ser rigorós en el seguiment de les programacions per poder aconseguir els objectius educatius de la nostra proposta.
Com ho farem???

• Pauta de 2 dies a la setmana d’activitat dirigida vinculada necessàriament als nostres microprojectes:
• Pauta de 1 dia a la setmana d'activitat dirigida vinculada  necessàriament al projecte 
• Pauta de 2 dies a la setmana  respectant la necessitat del joc lliure a les estones de pati i les activitats proposades pels propis 

alumnes.
Les programacions són mensuals de manera que cada mes haurem de garantir que a cada curs/grup es duen a terme:

2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb
2 activitats relacionades amb

Podeu trobar recursos amb el material de suport d’activitats que us hem facilitat.

A tenir en compte:
• Les activitats no han de ser necessàriament de llarga durada però si vinculades al microprojecte.
• El tipus d’activitats queden obertes a les possibilitats del grup ( cançó, joc, endevinalles, ball, taller, ginkana…)
• Es poden repetir les activitats programades dins del mateix mes.
• Podeu organitzar diferents sessions per una mateixa activitat si ho veieu convenient.
• Cal que ompliu el full adjunt amb el nom de l’activitat que realitzareu.
• Cal fer un recull de fotos ( coordinadors) per afegir de manera mensual.
• Feu una previsió del material necessari.

4 activitats relacionades amb



Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

JOC

LLIURE

FOMENT JOC 

TRADICIONAL

JOC LLIURE AL 

PATI

Dinamització de menjador

Festes tradicionals:
▪ Castanyada,
▪ Nadal 
▪ Carnestoltes
▪ Fira
▪ Pasqua
▪ Sant Jordi
▪ Fi de curs

Activitats d’educació alimentària

Activitats d’educació mediambiental

Activitats d’educació per la tolerència i la convivència

Activitats pel diàleg i la participació

Jocs dirigits
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▪5 Comunicació

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

L’hora dels àpats és un espai que preocupa  les famílies i per aquest motiu es creu necessari mantenir-les 

informades  quant al funcionament,  l’acceptació  dels aliments, adquisició d’hàbits higiènics, comportament i 

conductes...

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES

Durant el mes d’octubre, una vegada engegat el servei ,s’ofereix a les famílies una reunió informativa del 

menjador.  Es projecta de manera visual el funcionament del dia i es fa la presentació de l’equip de monitors. És un 

espai on els pares poden resoldre dubtes sobre el servei tant de la part alimentària com de la part educativa.

BENVINGUDA A LES FAMÍLIES.

A l’inici de cada curs escolar es fa entrega a les famílies de tota la informació relacionada amb el servei de 

menjador i lleure. S’informa dels objectius educatius, metodologies de treball,  normatives, preus, forma de 

pagament, telèfons d’atenció a les famílies...
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▪5 Comunicació
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INFORMES.

Scolarest disposa d’ informes diaris per a P3 mitjançant l’agenda i un informe trimestral, un full d’incidència diària 

en el cas que passi qualsevol cosa fora de l’habitual : una caiguda, un vòmit, malestar...

FULLS DE MENÚS

Cada mes es fa arribar a les famílies el pla de menú que menjaran els nens-es.

Es penja el menú a la pàgina web de l’escola on les famílies poden consultar-ho.

Per a altres informacions relacionades amb l’empresa, posem a  disposició de les famílies la nostra pàgina web, el 

telèfon de l’empresa i el de la coordinadora de menjador

Telèfon empresa: 93- 470 29 80    



▪5 Comunicació

COMUNICACIÓ  - AMB L’ESCOLA 

La comunicació amb l’escola és diària. 

La funció del coordinador és important per garantir la comunicació amb l’escola. El coordinador-a és el 

representant de l’equip de monitors davant de tot el personal de l’escola i és el responsable de comunicar 

qualsevol incidència o situació fora de l’habitual.

El coordinador de centre ha d’informar  la direcció del centre i el tutor del grup sempre que hi ha algun canvi de 

monitor i fer les presentacions corresponents  així com de tots els incidents o accidents greus ocorreguts al 

migdia.
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Comunicació famílies-escola-empresa-equip

•Cada inici de curs la direcció del centre informarà a les famílies del servei de menjador fent de pont entre l'empresa

i els usuaris.

•Cada inici de curs escolar es mantindrà una reunió amb les famílies dels alumnes nouvinguts per facilitar la

informació referent al menjador i presentar l’equip de monitors del grup de P3 i el coordinador. La data de la reunió

s’acordarà amb la direcció del centre.

•El coordinador estarà al matí a la secretaria del centre de: 9:00.hores a 10:15h hores per atendre a aquelles famílies

que necessitin: informar d’una absència, fer un pagament, informar de l’assistència del seu fill/a al menjador o

demanar alguna dieta...

•Les famílies podran comunicar-se també amb el coordinador del menjador trucant al telèfon del servei de 9:00 a

12:00h.

•Sempre que es necessiti mantenir una entrevista personal amb el coordinador o amb alguna monitora, les famílies

hauran de sol·licitar cita prèvia al coordinador.

•Les famílies dels alumnes fixes de P-3, disposaran de la “Llibreta viatgera”, un bloc on hi haurà la informació diària

de cada nen (com ha dinat, si ha dormit...). Els nens que no siguin fixes al menjador, rebran un full amb la mateixa

informació.
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▪6 Seguiment del servei

Per avaluar la consecució dels objectius proposats és molt important marcar unes pautes de seguiment en les 

quals estiguin totes les parts implicades en el servei.

El seguiment es fa en diversos nivells.

SEGUIMENT DE L’EQUIP DE MENJADOR/ REUNIONS DE COORDINACIÓ.

Acordem , com a mínim, 4 reunions al curs : una prèvia al inici i les altres tres coincidint amb el final dels 

trimestres.

En aquestes reunions hi ha la presència de la CCORDINADORA SCOLAREST i tenen l’objectiu d’avaluar el 

funcionament intern del trimestre, i proposar aspectes de millora.  
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GESTIÓ AL.LÈRGIES



▪ Gestió d’al.lèrgies
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AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES – DECÀLEG DEL MONITOR ESCOLAR

• Disposar dels coneixements necessaris sobre les al·lèrgies, intoleràncies o malalties que afecten a
l'alimentació.

• Sol·licitar Formació / informació al teu superior si tens dubtes a prop de la teva capacitació en relació a les
dietes especials

• Els monitors nous han de rebre formació i informació clara sobre les dietes especials abans de fer-se
càrrec de nens amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries

• Conèixer els efectes adversos d'una mala pràctica o un error amb la dieta especial i el pla d'actuació
pautat en el centre en cas d'incident

• Conèixer quins nens del menjador tenen una dieta especial. Tot l'equip de monitors ha de conèixer i saber
identificar tots els nens al·lèrgics, encara que no estiguin normalment sota la seva cura.

• Utilitzar estris de servei exclusius per a cada tipus de dieta i respectar el protocol de servei de dietes
especials marcat al menjador.

• Supervisar sempre el contingut dels plats a servir a un comensal al·lèrgic. Ser l'últim filtre de control just
abans que el nen ingereixi la seva dieta.

• PREGUNTAR SEMPRE en cas de dubte sobre el que podem o no servir. La comunicació amb cuina ha de ser
clara i fluida. Si el dubte persisteix NO SERVIR

• Vigilar que el comensal al·lèrgic consumeix només els plats elaborats per a ell i que no ingereix menjar
d'altres plats.

• Qualsevol incident o error, amb o sense conseqüències, ha de ser comunicat al superior de forma
immediata



ACCIDENTS I MALALTIES



▪ Accidents i Malalties

• Cap monitor subministrarà medicació als alumnes

• En cas d’accident greu o emergència  s’atendrà l’alumne de la forma que requereix segons cada cas i es trucarà al 

112. un cop estiguin els serveis d’emergència en camí és localitzarà als pares o familiars del nen/a. La 

coordinadora acompanyarà a l’infant a l’hospital fins que arribin els familiars.  

• En cas d’un alumne amb febre, el coordinador localitzarà als pares o familiars perquè recullin al nen del centre 

escolar.

• En tots els casos ,el coordinador farà un informe escrit explicant que ha passat, data i hora, nom dels implicats i 

resolució. Aquest informe serà facilitat a l’empresa i a la direcció del centre.
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NORMATIVA DE GESTIÓ
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Normativa de la gestió

El servei de menjador funcionarà 5 dies a la setmana de dilluns a divendres des de l’inici del curs escolar

fins a final d’aquest.

ALUMNES FIXES:

* Tenen la consideració d’alumnes fixes aquells que fan us del servei de menjador 3 dies o més a la

setmana.

* Poden ser dies consecutius o alternats

* En el full de domiciliació, s’informarà dels dies de la setmana que es quedarà a dinar i si hi ha alguna

modificació, s’avisarà al coordinador del servei amb la suficient antelació.

* Cal lliurar el full de domiciliació bancària degudament complimentat abans del 20 de setembre a la

coordinació del menjador.

ALUMNES EVENTUALS:

Son tots aquells que fan ús del servei esporàdicament, es poden comprar els tiquets mitjançant caixer

automàtic (el coordinador bescanviarà el rebut pels tiquets pagats), al coordinador, o domiciliar els

pagaments.
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Excursions

Quan coincideixin les excursions amb els dies que es queden a dinar no caldrà avisar de l’absència, donat

que aquest dia s’abonarà directament.

No es disposarà de servei de picnic.

Absències

Qualsevol absència d’un/a alumne/a al menjador s’haurà de notificar abans de les 9:45h. del matí. Si no es

fa dins d’aquest horari es perdrà el dret a l’abonament.

Es descomptarà l´ import íntegre del cobert

L’abonament es farà en el rebut del mes següent en el que s’ha produït l’absència.  

Baixa en el servei

Si un alumne es dona de baixa, cal que la família informi al coordinador.
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•Coincidint amb l’entrega d’informes dels mestres, les famílies rebran un informe de seguiment i valoració

dels avanços dels seus fills/es en l’àmbit del menjador. Aquests informes, el coordinador, els entregarà als

tutors/es dels alumnes i aquests els facilitaran a les famílies amb les notes.

•En cas de produir-se alguna incidència amb els alumnes durant el servei, els monitors faran informe

escrit explicant el que ha passat i ho entregaran al tutor perquè ho faci arribar a la família.

Informacions als mestres i/o tutors

Els monitors/res comentaran als mestres i/o tutors i al coordinador els fets més significatius i les 

incidències més remarcables succeïts durant l'estona que ha durat el servei, per tal que aquests en siguin

coneixedors i, en el cas dels més petits, poder-los comentar amb els pares quan els vinguin a recollir.

Totes les incidències que es produeixin al menjador, seran redactades pels monitors/es i/o coordinador/a  

i  entregades als alumnes perquè les puguin entregar a les famílies.   
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Instal·lacions i materials

•En tot moment els alumnes han de respectar el mobiliari i els estris del menjador, el mobiliari de l'escola,

les instal·lacions i l'edifici.

•Qualsevol desperfecte que es produeixi a les dependències del centre, es comunicarà a la direcció.

Inici i finalització del servei diari del menjador

•Tots els alumnes aniran amb ordre fins al menjador o espai assignat, acompanyats dels seus monitors/es.

•En el moment en es recullen els alumnes, els monitors comproven a les llistes si aquell dia són o no

usuaris del servei del menjador.

•Abans de començar a dinar, les monitores tindran cura que els alumnes es rentin les mans.
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Actuacions dins del menjador

•Dins de l'espai del menjador hi ha d'haver un clima de tranquil·litat i serenor. En cap moment són

permesos els crits, baralles i corredisses.

•Els nens, una vegada hagin entrat al menjador, s'hauran de col·locar en el lloc acordat amb els

monitors i no els és permès circular lliurament pel menjador.

•En cas de necessitat de comunicar alguna cosa al monitor, ho faran de forma ordenada, aixecant la ma i

esperant amb calma la presencia del mateix. En cap moment estan justificats els crits ni moviments

violents.

• Quan un nen acabi de dinar, ha d'esperar que el monitor/a l'autoritzi a aixecar-se per anar a fer la

següent activitat. El canvi d'activitats s'han de fer sempre amb ordre.

•No esta permès que cap persona aliena al servei del menjador entri a la cuina.
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Esbarjo i la seva vigilancia

Després de l'estona de dinar els nens, sempre que el monitor ho consideri i segons el calendari d'activitats

,podran sortir a jugar al pati o a la zona indicada pel monitor/a.

Els alumnes mai han d'estar sols i sempre hi haurà els monitors necessaris que els vigilin

Durant aquesta estona d'esbarjo es procurarà que els nens juguin de forma ordenada i no es generin

baralles ni situacions conflictives.

Si sorgeix qualsevol problema durant l'esbarjo del menjador, els alumnes es dirigiran als monitors que

controlen l'activitat; aquests cercaran la solució més adient per a cada cas. Donaran als alumnes, eines per

trobar solucions per si mateixos.



NORMES DE
CONVIVÈNCIA
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Actuacions dins del menjador

•Dins de l'espai del menjador hi ha d'haver un clima de tranquil·litat i serenor. En cap moment són

permesos els crits, baralles i corredisses.

•Els nens, una vegada hagin entrat al menjador, s'hauran de col·locar en el lloc acordat amb els

monitors i no els és permès circular lliurament pel menjador.

•En cas de necessitat de comunicar alguna cosa al monitor, ho faran de forma ordenada, aixecant la ma i

esperant amb calma la presencia del mateix. En cap moment estan justificats els crits ni moviments

violents.

• Quan un nen acabi de dinar, ha d'esperar que el monitor/a l'autoritzi a aixecar-se per anar a fer la

següent activitat. El canvi d'activitats s'han de fer sempre amb ordre.

•No esta permès que cap persona aliena al servei del menjador entri a la cuina.

▪ Normes de convivència
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Esbarjo i la seva vigilancia

Després de l'estona de dinar els nens, sempre que el monitor ho consideri i segons el calendari d'activitats

,podran sortir a jugar al pati o a la zona indicada pel monitor/a.

Els alumnes mai han d'estar sols i sempre hi haurà els monitors necessaris que els vigilin

Durant aquesta estona d'esbarjo es procurarà que els nens juguin de forma ordenada i no es generin

baralles ni situacions conflictives.

Si sorgeix qualsevol problema durant l'esbarjo del menjador, els alumnes es dirigiran als monitors que

controlen l'activitat; aquests cercaran la solució més adient per a cada cas. Donaran als alumnes, eines per

trobar solucions per si mateixos.

▪ Normes de convivència
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Incidències

Davant de qualsevol incidència es seguiran els següents passos:

•Les monitores parlaran amb ells/es i els faran fer les reflexions necessàries per tal que es replantegin la seva

conducta i la rectifiquin.

•Les monitores informaran al tutor/a de l’alumne.

•El tutor/a parlarà amb l'alumne i, si es creu oportú, ho comunicarà a direcció.

•La direcció, el/la tutor/a i el coordinador valoraran la necessitat de mantenir una entrevista amb la família.

•En cas dels alumnes que presentin problemes d’alimentació, es farà un seguiment diari o setmanal, segons el

cas, i el coordinador parlarà amb la família o es farà una entrevista personal, si cal.

•Es penjarà en un lloc visible pels monitors, el protocol d’acció en cas d’accident i la relació d’alumnes amb

dietes especials i protocols d’actuació en cas d’al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

▪ Normes de convivència
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El menjador és un servei de l’escola per atendre les necessitats de les famílies que vulguin aprofitar-lo, així

doncs, tots els/les alumnes que el facin servir han de conèixer i respectar la normativa.

A l’hora de solucionar les problemàtiques que poden sorgir al menjador, s’ha de seguir un procés. Segons sigui

la gravetat del conflicte, aquest serà atès pel monitor/a, coordinador/a i/o direcció del centre.

Les sancions imposades als alumnes hauran de ser proporcionals:

- A la seva conducte.

- A la seva edat.

- A les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui passant.

Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència ja sigui al menjador, l’esbarjo, o la realització

d’activitats.

FALTES

El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes.

Tipologia d’incidències probables (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu, per tant no es limitada).

▪ Règim disciplinari
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Faltes molt greus:

• La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de material i objectes de membres de la

comunitat educativa.

• Les actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut.

• La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.

• L’agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa.

• Qualsevol falta greu reincident.

Faltes greus:

• Els actes d’incorrecció o desconsideració (falta de respecte) amb els membres de la comunitat educativa.

• Alterar l’ordre i la convivència del grup classe i, en general, qualsevol altre activitat del centre.

• El deteriorament del material dels companys/es o del centre.

• Qualsevol falta lleu reincident.

Faltes lleus:

• Incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a excepció de les que fan referència als apartats

anteriors.

• Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció d’aquesta normativa.

▪ Règim disciplinari
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INFORMES D’INCIDÈNCIES

Quan es produeixi una falta lleu, el monitor/a o el coordinador/a farà informe escrit i ho anotarà al registre

d’incidències.

Quan es produeixi una falta greu o molt greu, el monitor/a ho comunicarà al coordinador/a i es farà un

comunicat d’incidència escrit per a la família amb còpia a la Direcció del centre. També s’anotarà al registre

d’incidències.

A més, es farà una entrevista amb les famílies.

L’informe d’incidencia ha de ser retornat per la família signat.

Si la inicidència es reiterada, o es produeixen faltes de respecte, o de comportament, es valorará amb la

dirección del centre si aquest expulsa a l’alumne del menjador.

▪ Règim disciplinari
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