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Aquest curs escolar 2020-21 davant de la situació actual Covid19 hi ha diferents canvis en el Pla de 

Funcionament del Menjador que ens hem vist obligats a fer per tal de poder garantir al màxim les 

mesures de seguretat. 

 

1. MARC D’ACTUACIÓ 

Des de l’AFA i conjuntament amb el Consell Escolar es marquen els objectius i les directrius que 

regiran el funcionament del Servei de Menjador de l’Escola Castellum. 

S’ha creat una comissió de menjador formada per: membres de l’AFA, un representant de 

l’empresa  “Capgir Serveis”, un representant de l’empresa de monitoratge “Tot Oci”, la cap d’estudis 

de l’escola, dos mestres i el coordinador dels monitors/ monitores de menjador. Les funcions de la 

comissió són: 

● Supervisar el funcionament general del menjador. 

● Fer propostes de funcionament. 

● Donar orientacions pedagògiques de funcionament. 

 

El Servei de Menjador vetllarà tant per una correcta alimentació, com pels aspectes educatius dels 

infants (hàbits, actituds, valors i normes...), que comporta aquest espai de temps que va des de les 

12’30 del migdia a les 15’00 de la tarda per al cicle infantil i primària. 

Totes les persones relacionades amb el Servei de Menjador vetllaran per seguir la línia educativa del 

centre escolar.  

2. OBJECTIU 

L’objectiu general del Servei és fer del menjador escolar un espai on l’infant aprengui i interioritzi 

unes determinades pautes socioeducatives, les integri en l’estructura de la seva personalitat i les 

utilitzi per desenvolupar-se idòniament en l’entorn social. 

3. OBJECTIUS DEL MONITORATGE 

Hàbits de convivència  

● Responsabilitzar els nens i les nenes mitjançant els càrrecs i unes tasques acordades. 

● Desenvolupar actituds d’espera, silenci, ordre, respecte, … 

 

Hàbits alimentaris 

● Habituar-se a menjar de tot. 

●   Utilitzar els coberts correctament. 

●   Adoptar una postura corporal adequada. 

 

Hàbits higiènics   

● Habituar-se a l’ higiene personal   

 

Hàbits d’educació en el lleure 

● Organitzar activitats,  orientar i dirigir els nens en els seus jocs, segons les diferents edats. 

● Conscienciar els nens que l’hora de dinar s’ha de dur a terme en un ambient relaxat, tranquil i de 

confiança. És un moment del dia per a compartir experiències, comentar-les … L’equip de 
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monitors han d’afavorir aquest procés fent-los adonar de la diferència entre parlar 

tranquil·lament i cridar o fer sorolls inadequats. 

 

4. ORIENTACIONS PER AL MONITORATGE 

Coordinador, la seva tasca consistirà en: 

● Ser responsable de l’equip de monitors/es TOT OCI que treballen al Servei de Menjador i de 
l’aplicació de la Normativa de Funcionament del servei.  

● Estudiar les característiques del Servei de Menjador i dissenyar-ne l’organització del mateix. 

● Facilitar un programa de les activitats a realitzar per als monitors/es que els serveixi con a guia 

de treball. Si s’escau, posta a punt i disponibilitat del material que s’ha d’utilitzar en els tallers, 

jocs,... 

● Controlar i supervisar el funcionament del servei, avaluant el treball realitzat (recollint les 

experiències viscudes pels monitors amb el seu respectiu grup) i comprovant si s’han cobert els 

objectius i determinant els errors que s’han d’evitar. Elaboració de la memòria en acabar el curs 

escolar. 

● Atendre les consultes de les famílies i contactar amb elles en cas de malaltia i/o accident, 

comportaments poc adequats… 

● Mantenir contactes periòdics amb la direcció de l’empresa. 

 

Equip de Monitors/es (8 membres+ coordinador+Pepi, els dilluns i els dimarts són 7 monitors/es)  la 

seva tasca consistirà en ser els encarregats/des d’atendre els nens/es en l’espai horari del menjador 

i  aplicar les directrius fixades des de coordinació.   

 

Components de l’equip humà del menjador escolar  

Roser a 3 anys 

Tània a 4 anys 

Pili a 5 anys  

Laia 1r i 2n (l’Albert està de 14:40h a 15h amb l’alumnat de 1r a l’aula) 

Miquel a 3r 

Elsa a 4t 

Aida a 5è (dimecres, dijous i divendres) dilluns i dimarts agafen aquests grups entre en Miquel i l’Elsa 

a l’hora de pati i al menjador el té l’Estela. 

Estela a 6è 

Pepi  a Cuina 

Albert com a coordinador i suport 

 

 

a. Respecte el grup de monitors/es: 

● Aplicar la normativa de funcionament del menjador escolar. 

● Procurar entre el grup de monitors/es un bon ambient de treball. 

● Establir entre unes pautes de col·laboració, intercanvi d’experiències, a fi que entre tots els/les 

monitors/es s’obtingui el màxim de solucions diverses (activitats, jocs, recursos d’animació...).  
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● Procurar una bona planificació de l’espai i el material necessari pel desenvolupament de les 

activitats al llarg del dia (instal·lacions, material, etc...) a fi que aquestes es desenvolupin 

correctament sense haver d’aturar-se per errades de coordinació o simplement malentesos. 

● Cada tutor/a haurà d’informar de les característiques del grup classe a les monitores de 

menjador. 

● Participar a les reunions de l’equip educatiu. Tan prèvies al començament de l’activitat com les 

d’avaluació.  

 

b. Amb els nens/es: 

● Tenir cura en tot moment que al llarg de l’horari del servei els nens/es dels quals en sigui 

responsable estiguin ben atesos. 

● A partir de les directrius i/o objectius establerts des de coordinació aplicar curosament 

l’organització proposada, i dinamitzar les activitats de pati.  

● Procurar aconseguir la interrelació de tots els membres en relació al grup, fent una especial 

atenció a la diversitat com a procés social enriquidor. 

● Preveure la participació de nens/es amb discapacitats físiques i/o psíquiques i afavorir la 

integració d’aquests en totes les activitats. 

● Ajudar a fer entendre el joc com una manera més de relació entre iguals. 

● Atendre adequadament a les famílies, i principalment a través de la figura de la coordinadora. 

● Tenir cura del material i les instal·lacions de l’escola que s’utilitzen com del seu manteniment i 

classificació en el seu lloc quan no s’utilitza. 

● Fer adonar als nens/es de la importància i necessitat de mantenir el material i les instal·lacions 

en bon estat i corresponent ordre. 

 

c. El material i les instal·lacions: 

● El servei de menjador disposa de: 

● Dos menjadors d’uns 45 metres quadrats de superfície per dinar. 

● Lavabos i piques (2) per higiene personal. 

● Mobiliari de menjador. 

● Office de 10 metres quadrats amb pica, rentaplats, armari de calent, armari de fusta  tancat, 

nevera i armari metàl·lic tancat per guardar el parament de taula pròpia d’un menjador. 

● Pati d’esbarjo amb el seu equipament de material. 

 

 

 

5. FUNCIONAMENT DIARI 

A les 9 del matí els mestres i/o alumnes anoten al llistat de menjador de cada classe els alumnes que 

es queden a dinar, seguint aquesta pauta: (X si es queden a dinar, − si són absents, R si l’alumne 

necessita aquell dia un règim de diarrea, V per vegetarians, L per alumnes al·lèrgics a la lactosa i P 

per alumnes al·lèrgics a la proteïna de vaca, NP no porc, B intolerància al blat, C per alumnes celíacs).  

A 2/4 de 10 del matí la coordinadora recull els llistats, fent el recompte dels alumnes fixes i eventuals, 

i informant posteriorment al servei de cuina. 
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 La capacitat del menjador és de 90 comensals. El servei s’organitza en 2 torns. 

Alumnes del 1r torn: 

A les 12:30h. els monitors adscrits van a recollir els alumnes de 3, 4, 5 anys i cicle inicial i els 

acompanyen fins al menjador. La resta d’infants van al pati i juguen segons la seva elecció a joc lliure. 

Es  renten  mans i s’asseuen  on  ells  trien  al  menjador  corresponent  (3, 4 anys i 1r A al menjador 1; 

5 anys A i B i 2n al menjador 2). L’àpat s’allarga com a màxim fins a les 13’30 h del migdia. A nivell 

d’hàbits es treballa perquè seguin correctament, utilitzin la forquilla, el tovalló i es parli sense aixecar 

la veu. El ganivet s’introdueix en els alumnes de 4 anys. Al menjador 1, hi ha 2 monitores, i al 

menjador 2, 2 monitors. 

 

Alumnes de 2n torn: 

Al voltant de les 13’40 h es fa saber a l’alumnat de  3r  i 6è a la primera campana i a l’alumnat de 4t i 

5è a la segona campana, que és el moment d’entrar al menjador.  

Els alumnes de 3r van a rentar-se les mans en els lavabos del seu mòdul, la resta de cursos del 2n torn 

ho fan als lavabos del menjador. 

Moment, en què es reuneixen els infants per rentar mans i entrar ordenadament al menjador i 

s’asseuen. A nivell d’hàbits es treballa perquè seguin correctament, utilitzin els dos coberts, tovalló i 

es parli sense aixecar la veu. També que és preferible servir menys quantitat al plat i després repetir 

enlloc de posar molt menjar i després deixar-ho. A cada menjador hi ha 2 monitors amb el suport del 

coordinador. 

A 14:40h l’equip de monitors avisa a tots els infants i aquests recullen totes les joguines, caixes i resta 

material emprat durant l’estona d’esbarjo, es renten les mans i es reuneixen als espais acordats per 

entrar a les aules.  

L’alumnat de 3r a petició de les tutores allarguen l’estona de pati fins a les 14:55.  

El grup de 6è A i B, a les 14:50h marxa cap al pavelló acompanyat per la monitora Estela i una mestra 

del grup de 6è. 

Actualment amb el segon torn (3r a 6è) estem fent servir 4 espais a l’hora del pati (tennis taula, pista, 

caseta i parc) aquests van canviant setmanalment de forma rotativa, l’horari que el fem servir és de 

12:30h a 13:40h aproximadament, llavors pugen a dinar. El funcionament de pujar a dinar és que els 

grups pugen esglaonadament, primer puja 6è amb l’Estela que para taula, llavors puja 5è i al darrera 

4t, mentrestant 3r va al seu mòdul a rentar mans amb aigua i sabó, aquests grups pugen quan sona la 

campana. Sempre abans de l’entrada al menjador se’ls hi desinfecten les mans a tots els nens i nenes 

amb solució hidroalcohòlica. 

En el moment del canvi de torn, els grups de 3 anys fins a 2n ocupen l’espai de la plaça de la 

República. Allà estan separats per grups i quan senten la campana baixen esglaonadament pel carrer 

i entren a l’escola per la porta que dóna a les escales del centre cívic. Ells es reparteixen el pati en 5 

espais. (3 anys sempre  va al pícnic, 4 i 5 anys canvien setmanalment entre el parc i la caseta i 1r i 2n 

intercanvien pista i tennis taula). A les 14:40h els grups van a classe de forma esglaonada, els del pati 

i els del menjador, allà rentem mans amb aigua i sabó i després desinfectant. Si en algun cas algun 

grup del segon torn acaba abans de les 14:40h de dinar el que fem és mantenir-los al  menjador 
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tranquil·lament o si no els deixem sortir per grups bombolla al salze viu o al tancat de les oques. El 

grup de 6è marxa a les 14:45h aproximadament direcció al pavelló. 

A l’hora del pati Tot Oci té material per jugar (1 pilota per cada curs, pales de tennis taula i cubells, 

rasclets i pales (pels nens de 3 a 5 anys majoritàriament, però també se’n facilita algun a 1r i 2n), 

després de cada ús i abans de canviar de grup el material és desinfectat amb Sanytol. 

 

6. NORMATIVA DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 

L’ús del Servei de Menjador és lliure i voluntària per a cada família. Cadascuna rebrà informació dels 

drets i deures del Servei de Menjador, que suposen la seva acceptació.  

Els alumnes han de complir les normes de convivència aquí recollides i acordades pel Consell Escolar. 

La Comissió de Menjador i el Consell Escolar portaran a terme un seguiment del Servei de Menjador 

per tal de prendre les mesures adequades a cada nova problemàtica, tot adequant-les al Projecte 

Educatiu del Centre. 

Al Servei del Menjador hi haurà una responsable de l’equip educatiu –monitors-, Irene Santa, que 

atendrà a les famílies per telèfon (629 325 484) per tal d’aclarir dubtes i/o consultes, informar o 

concertar una trobada presencial, si s’escau. Per a consultes en relació al servei de cuina, i la gestió 

administrativa cal contactar amb en Xavier Gironès (972 099 075). 

Sempre que un alumne requereixi una atenció especial l’escola informarà al coordinador. Qualsevol 

incidència el coordinador ho comunicarà a l’escola. 

Els dies que els alumnes no tinguin classe a la tarda els/les monitors/es els entregaran a les famílies 

de la mateixa manera que ho fan els tutors/es corresponents. 

En casos de pipis i/o caques els monitors/es canviaran el nen/a amb les mudes pròpies que hi hagi a 

l’aula, i sota cap concepte l’alumne/a arribarà a les tutores, o als responsables de les AAEE, brut.  

 

Si algun infant ha de sortir de l’escola en horari de menjador, cal que la família ho comuniqui a la 

tutora i, aquesta a la responsable de menjador. 

 

Mensualment es farà arribar el full de menús a les famílies.  

Mesures disciplinàries: 

En cas d’incompliment de les normes de convivència el Coordinador del Servei de Menjador omplirà 

un full de comunicació i ho informarà directament a la família (per escrit o per telèfon segons 

gravetat de l’incident). S’entregarà una còpia del mateix full d’incidència a la direcció del centre i/o 

tutor/a de l’alumne. 

Accidents i/o malatia: 

En tot allò que fa referència a la forma d’actuar en cas d’accidents i incidents es seguiran les 

directrius assenyalades en el NOFC (Normativa d’Organització i Funcionament del Centre). 

En tot moment es mantindrà informada a l’escola. 
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7. GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

Inscripció 

El servei de menjador estarà obert  des del dia 14 de setembre de 2020 fins al 18 de juny de 2021. 

Totes les famílies que facin ús del Servei de Menjador escolar de manera regular durant tot el curs 

escolar han de formalitzar la inscripció. Cada família haurà d’omplir el Full d’inscripció que s’adjunta i 

tornar-ho a l’escola. 

Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que durant el curs 

escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions 

al servei d’administració del menjador escolar.  

No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador. 

El primer dia de servei de menjador serà dijous 12 de setembre. Els alumnes de 3 anys, en motiu del 

Pla d’Acollida al centre, s’aconsella l’ús del servei de menjador a partir de dimecres 18 de setembre.  

 

Modalitats d’inscripció: 

 

● Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies/setmanals. 

● Eventual: utilitza el Servei de Menjador menys de 3 dies/setmanals. 

● Personal docent i administració: utilitzen el Servei de Menjador fix o eventualment 

indistintament.  
 

Cobrament 

Mensualment es cobraran els dies de Servei de Menjador disposats, descomptant les festes locals o 

de lliure elecció del centre, mitjançant rebut bancari el dia 5 del mes següent. 

En els casos d’alumnes de nova incorporació a l’escola CASTELLUM, sol·licitaran el full d’inscripció al 

concessionari del Servei de Menjador per formalitzar la inscripció.  

 

Protocol de cobrament d’impagats 

En el cas d’impagats es comunicarà mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre la 

informació dels motius de la devolució del rebut, alhora que s’entregarà una carta via fill/a i amb 

duplicat per la direcció de l’escola, amb l'import del deute pendent d’abonar en el compte corrent 

indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es 

confirmarà l’exclusió del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació  i 

oficialment per burofax. 

Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària de 6€, 

més les despeses de tramitació. 

La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de 

Menjador de forma immediata. 

Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà a l’AFA, amb posterior 

comunicació a la direcció de l’escola. 

Ajudes individuals de menjador 
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Als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar del Departament d’Ensenyament se’ls descomptarà, del 

rebut mensual, l’import de l’ajut. 

Preus 

Els preus del Servei de Menjador pel curs d’enguany  són:  

 

MODALITATS PREU 

Alumne/a fix 6’15 € 

Alumnes eventuals 6’50€ 

P.A.S. i professorat 3’00 € 

 

 

 

 

Sant Julià de Ramis, desembre 2020 

 

 

 

 

 


