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1. MARC NORMATIU 

El present Pla de funcionament s’aprova en virtut de les previsions contingudes al Decret 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el Servei de menjador als centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 2208, 14 de maig de 1996). 

Com a menjador educatiu queda supeditat a la normativa educativa vigent per aquelles 
excepcionalitats que puguin esdevenir: autorització de medicaments, protecció de dades, etc. 

 

2. OBJECTIU I FINALITAT DEL PLA 

El present Pla de funcionament del servei de menjador escolar s’aprova amb la finalitat de garantir 
tant el correcte funcionament del servei com la idoneïtat d’aquesta prestació. El servei de 
menjador és un servei educatiu del centre, és per aquest motiu que la seva elaboració ha estat 
guiada pel Projecte Educatiu del Centre. 

 

3. VIGÈNCIA DEL PLA 

El present Pla de funcionament del servei de menjador escolar, un cop aprovat pel  Consell 
escolar del centre i autoritzat per la Delegació Territorial d’Ensenyament a Lleida, regirà per a 
cada curs escolar complet, i es renovarà automàticament si no varien els requisits pel seu 
atorgament. 

 

4. OBJECTIUS DEL SERVEI DE MENJADOR 

El servei de menjador escolar té caràcter preceptiu en tant que ha de garantir el servei a l’alumnat 
escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori quan aquest reuneixi la condició d’estar 
obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta 
del nivell educatiu de secundària. En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjador 
per part del Departament d’Ensenyament tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa 
l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. 

A més a més, el servei de menjador escolar té el caràcter de servei complementari i necessari del 
centre en pretendre donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per raó de 
la seva situació laboral, personal o en situacions socialment desfavorides, necessiten aquests 
tipus de servei. 

L’objectiu bàsic del servei de menjador, atenent el seu caràcter social i educatiu, és cobrir les 
necessitats nutritives de l’alumnat i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en 
el marc de la convivència ordinària en el centre. 

 

5. GESTIÓ I MODALITAT DEL SERVEI DE MENJADOR 

La gestió del servei escolar de menjador del centre la porta a terme el Consell Comarcal de La 
Noguera amb l’empresa Comertel 

 

6. PREU DEL MENÚ 

El preu màxim del menú el fixa el Departament d’Ensenyament i el preu del menjador el fixa el 
Consell Escolar. 

Correspon al Consell Comarcal de la Noguera la gestió dels ajuts de menjador per necessitats 
socioeconòmiques o de situació geogràfica de l’alumnat, segons el Decret 219/1989, de delegació 
de competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament.  
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El Consell Comarcal de La Noguera serà qui concretarà el percentatge atorgat a cada alumne, i en 
conseqüència del nombre de dies que podrà gaudir del servei de menjador. 

La direcció del centre vetllarà per trametre a les famílies la informació referent a la convocatòria de 
les beques de menjador. 

El preu actual per usuari i dia per al curs 19/20 és de 5,20 € per dia i alumne fixe i 5,71 € per dia 
i alumne esporàdic. 

El pagament s’efectua mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, gestionat per l’empresa de 
càtering. Les famílies usuàries del menjador escolar han d’omplir una ordre de domiciliació per 
poder fer-ne ús. 

 

7. ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE PER AL SERVEI 

El servei de menjador es desenvolupa en un edifici al mateix carrer, propietat de l’Ajuntament 
(antiga Casa dels mestres). Al finalitzar les classes del matí, els i les alumnes usuaris del 
menjador escolar es reuneixen en un aula de desdoblament designada per la direcció del centre. 
A partir de les 13h (hora en que finalitza el servei d’acollida del migdia, anomenat “El cangur”) els i 
les alumnes van amb la monitora cap a l’edifici on es presta el servei del menjador. 

Quan la monitora ho considera adient tornen a l’escola, fent diverses activitats en la mateixa aula 
de desdoblament on es reuneixen o al pati, fins l’hora d’entrada a les aules.  

Es preveu que durant el curs es construeixi un nou edifici destinat al menjador, dins del recinte 
escolar. Tot i això, fins que les condicions no permetin traslladar el servei, es continuarà fent en 
l’espai actual. A partir d’aquell moment, caldrà establir noves normes de funcionament i revisar 
aquest pla. 

 

8. PREVISIÓ D'USUARIS  DEL SERVEI DE MENJADOR 

Poden utilitzar el servei escolar de menjador l’alumnat del centre que ho sol·liciti, tant de 
l’educació infantil com primària. 

Els usuaris esporàdics es podran inscriure amb antelació, comunicant-ho a la bústia electrònica 
del servei: menjador@escolavallfogona.cat. El termini màxim d’inscripció és el mateix dia del 
servei a les 8:00h. 

El número total d’usuaris varia al llarg del curs degut a factors diversos: la concessió de beques 
per part del Consell Comarcal de La Noguera (resolució a mitjans d’octubre) i la seva quantia o 
percentatge, les necessitats puntuals de les famílies de l’escola, etc. 

Tots els usuaris del servei hauran de seguir les directrius que estableixi l’empresa adjudicatària en 
les qüestions de facturació. 

Els alumnes que disposin d’una beca de menjador rebran una notificació de la direcció de l’escola, 
i hauran de comunicar al centre si faran ús del servei diàriament o bé compactant l’ajut – si és el 
cas-.  

La previsió aproximada* la previsió d’usuaris és la següent: 

Usuaris fixes (≥3 dies per setmana) 12* 

Sense ajut socioeconòmic 2* 

Amb ajut socioeconòmic 9* 

Usuaris esporàdics (≤2 dies per setmana) 7* 

TOTAL MITJANA USUARIS DIARIS 19* 

mailto:menjador@escolavallfogona.cat
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9. PERSONAL NECESSARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

El personal necessari per la prestació del servei de menjador es composa d’una monitora, dues en 
superar els 20 alumnes. 

El monitoratge s’encarrega de la vigilància i activitats de lleure de l’alumnat usuari d’aquest servei. 
L’horari de treball diari d’aquesta monitora és de 12:30 h a 15 hores de dilluns a divendres.  

En cas que un alumne necessiti assistència mèdica, la monitora avisarà primerament a la direcció 
del centre, en segon lloc als serveis mèdics (112) i a la família si és possible. En tot cas caldrà 
informar a la direcció i al/la tutor/a perquè aquest/a en tingui coneixement. 

 

10. PLANIFICACIÓ I CONTROL DELS MENÚS 

Mensualment l’empresa Comertel fa arribar a la direcció del centre el menú del menjador, perquè 
aquest el faci arribar als alumnes interessats. Aquests menús es faran arribar telemàticament als 
usuaris fixes, i s’exposaran al plafó informatiu de l’escola i també al web del centre 
http://escolavallfogona.cat. 

Es preveuen menús especials en casos de dietes especials per motius culturals i/o terapèutiques.  

Les famílies d’aquells alumnes usuaris del menjador que presentin intolerància a algun tipus 
d’aliment hauran de notificar-ho per escrit a l’empresa. També haurà de fer-se per aquells alumnes 
amb dieta especial pel motiu que sigui (motius culturals, dieta vegetariana, aliments astringents de 
forma puntual...). 

 

11. ASPECTES EDUCATIUS I CRITERIS ALIMENTARIS QUE HAN DE GUIAR EL 

DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI. NORMES DE CUMPLIMENT OBLIGATORI PER PART DE 

L’USUARI 

El centre disposarà d’una Comissió de Menjador integrada en el Consell Escolar. Aquesta estarà 
formada per un/a mestre/a, un/a representant de famílies, i un membre de l’equip directiu. Tot i 
això, aquesta tindrà membres de suport per poder gestionar totes les feines: mestres del claustre, 
membres de la junta de l’AMPA, i alumnes del centre. Aquesta comissió podrà fer les reunions que 
cregui convenients, i en retirà comptes al Consell Escolar. 
 
Les funcions de la Comissió de Menjador seran: 

- Vetllar pel bon funcionament del servei. 

- Col·laborar amb la monitora en la preparació d’activitats pedagògiques així com en la 

millora de l’espai. 

- Oferir suport al centre i a la monitora en les gestions del servei. 

- Recollir propostes de millora, suggeriments o queixes relatives a l’empresa adjudicatària. 

- Traslladar al Consell Escolar les inquietuds pròpies del servei de menjador. 

 

Els criteris pedagògics propis del servei de menjador són: 

A. Les monitores encarregades del servei de menjador hauran de vetllar per l'assoliment dels 
següents hàbits, entesos com a normes de compliment obligatori per part dels usuaris del 
servei: 

- Entrar al menjador amb les mans netes i amb un mínim de silenci, sense córrer ni 
molestar als companys. 

- Esperar el seu torn en ordre mentre la monitora passa llista. 

- Tastar tots els aliments que es posin a la safata (llevat de justificant mèdic). 
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- Menjar utilitzant correctament els coberts i seure bé. 

- Deixar les cadires al seu lloc. 

- Respectar el mobiliari, materials i instal·lacions del centre. 

- Relacionar-se i integrar-se amb la resta de companys, esdevenint el menjador una 
eina de compensació de les desigualtats socials. 

- Sortir del menjador de manera ordenada i sense fer soroll per no molestar els 
companys que encara estan dinant o a classe. 

- Desenvolupar activitats lúdiques i d’oci amb contingut educatiu, proposades i 
guiades pel monitor o monitora corresponent 

- Vetllar per crear i mantenir un clima tranquil i relaxat, evitant el soroll excessiu 

B.  Pel que fa als criteris alimentaris: 

- Es vetllarà per què els aliments siguin variats i de qualitat. 

- Es procurarà l'acceptació de tots els aliments. En aquest sentit la guarnició o 
l'acompanyament de la carn o el peix de cap manera seran considerats una 
decoració o un ornament, sinó que correspon a un grup d'aliments que completen 
la dieta equilibrada. 

- Es fomentarà el coneixement, l'acceptació i l'adquisició de les normes i pautes de 
comportament relacionades amb el menjar i establertes en el nostre medi 
sociocultural. 

- Es fomentarà l’autonomia dels i les alumnes a l’hora de menjar, acompanyant-los a 
fer servir el ganivet a partir de Primer de Primària per tallar els aliments i pelar la 
fruita. 

- S’implicarà als i les alumnes en la recollida i neteja de l’espai del menjador, 
fomentant la responsabilitat pròpia en un espai d’ús comunitari, donant als i les 
alumnes a partir de Primària la tasca d’escombrar, recollir plats i altres estris . A 
més a més, tots i totes des de P3 han de netejar la taula un cop s’ha acabat de 
dinar. 

- Els i les alumnes que embrutin especialment l’espai del menjador han de prendre la 
responsabilitat dels seus actes netejant el desordre o brutícia generats. 

C. L’alumnat usuari del menjador no podrà sortir al carrer sense acompanyant, excepte si el 
centre té una autorització degudament signada pels pares o tutors. Els monitors són els 
responsables de retornar els alumnes al centre per fer les classes de la tarda, o lliurar-los als 
pares o tutors en cas de jornada intensiva. De la mateixa manera, les monitores són les 
responsables de lliurar els alumnes als monitors d’extraescolars que es facin durant el migdia. 
Els monitors de les extraescolars vetllaran el trasllat de l’espai de menjador fins a l’espai on es 
faci l’extraescolar. 

D. Desprès de dinar i fer les activitats que les monitores considerin adient, l’alumnat tornarà a 
l’escola, decidint la monitora si es queden a l’aula designada per la direcció del centre o al pati. 
Això es decidirà seguint criteris climatològics, de lleure, o d’altres fets que es puguin esdevenir. 

E. A les 14.55 h les monitores portaran els/les alumnes al pati, amb la resta de companys. Fins al 
moment en que els alumnes entrin a l’edifici, estan sota la custòdia de les monitores del servei. 

F. Per cada alumne/a les monitores ompliran una graella reutilitzable on s’especifica com ha 
menjat i com ha estat el seu comportament aquell dia. Aquesta graella es farà arribar a les 
famílies per que puguin fer el seguiment del seu/va fill/a, i siguin més partícips d’aquesta 
activitat. 

G. L’alumnat que desitgi jugar a pilota o a algun joc haurà de responsabilitzar-se del material, així 
com respectar les instal·lacions esportives. En cas de penjar la pilota, s’abstindran de pujar a 
teulades, i no podran sortir de les instal·lacions del centre si no és amb l’acompanyament 
d’una monitora.  
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H. Cal escoltar, respectar i obeir el personal de monitoratge. Tot usuari està assabentat que se 
sancionarà qualsevol manifestació de menyspreu, desobediència o mala educació dirigida a 
companys/es, al personal del servei de menjador i monitoratge, amb la redacció d’una carta de 
disculpa a més de la sanció imposada per les monitores. 

I. Tots els usuaris del servei de menjador estan obligats a complir aquest reglament i estan 
sotmesos a les possibles mesures disciplinàries que se’n puguin desprendre, sotmeses a la 
pertinent aplicació d’allò referit al Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre els drets i deures 
dels alumnes del centres docents de nivell no universitari de Catalunya, modificat pel Decret 
302/1993, de 9 de desembre. 

J. El règim sancionador pels incompliments d’aquest reglament seguirà les directrius dels decrets 
266/1997 i 302/1993, abans esmentats, i les pròpies NOFC del centre aplicades al servei de 
menjador, interpretades per la direcció del centre. 

 

12. PREVISIÓ D’INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

La informació als pares i mares del funcionament del servei de menjador escolar es realitza a les 
reunions generals d’inici de curs que tenen lloc durant el mes d’octubre i amb el díptic 
d’informacions d’inici de curs. 

L’AMPA i/o l’empresa de càtering podrà convocar les reunions informatives que cregui 
necessàries. 

El present Pla de funcionament del servei de menjador escolar resta a disposició dels pares i 
mares de l’alumnat al lloc web del centre. 

 

13. MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT EN EL MARC DE LA PANDÈMIA COVID 

 Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups 

estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. 

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa 

taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida –o l’espai 

equivalent- entre ells per garantir la distància.  

 Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

 El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, 

ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  

 L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable 

que la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

 Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar 

taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

 Els infants aniran al WC per rentar-se mans i dents en conjunts dins del mateix grup 

estable. Un cop fet això, es canviaran la mascareta, que ja els servirà per fer les classes de 

la tarda 

 Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer 

ús de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants 

pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de 

l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup 

estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
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Recollida del menú en cas de confinament 
 
Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es 
prengui la mesura de confinament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes 
beneficiaris d’ajuts de menjador (becats), no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o 
quarantena, el centre educatiu garanteix la continuïtat dels ajuts individuals de menjador 
mitjançant el format de menús per emportar. Es facilitarà un menú gratuït per emportar, tots els 
dies de la setmana, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o total. Annex A 
En cas que l’alumne en aïllament o quarantena no tingui ajut de menjador (alumnes habituals del 
servei de menjador o alumnes usuaris del transport escolar), el centre pot oferir als usuaris 
afectats la continuïtat de la prestació del servei mitjançant el format de menús per emportar, i que 
haurà de pagar la família directament a l’empresa Annex B. 
 
Aquesta informació s’ha tramés a famílies el 14 d’octubre de 2020, i en cas de ser necessari es 
reenviaran els models de documents a signar. Aquests es troben també al web de l’escola. 

 

PROTOCOLS A SEGUIR: 

1- El menú constarà d'un primer plat, un segon plat, una peça de fruita i pa. 

2- El  1r plat i el 2n  plat aniran en barqueta d’un sol ús. 

3- Els menús es serviran en calent a una temperatura igual o superior a 65 graus. 

4- A la sol·licitud d’aquest tipus de servei s’ha d’indicar en claredat si el comensal té algun tipus 

de dieta o al·lergen, per identificar la barqueta d’un sol ús i evitar confusions. 

5- La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar. En el cas que la família 

no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per recollir-lo en 

nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponen, degudament signat. 

6- L’horari de recollida es determinarà conjuntament entre el centre i l’empresa. 

7- Porteu els aliments a casa  al més ràpid possible, abans no passin dues hores. 

8- Guardeu-los a la nevera fins el moment de preparació. Els menús poden escalfar-se, si es 

considera convenient, a casa de la forma tradicional (en el foc de la cuina, en microones, forn) 

per assolir els 65º de temperatura. 

9- Les possibles sobres dels aliments que no es consumeixin en el moment del menjar del dia 

s’han de rebutjar i llençar a les escombraries, no guardar aliments del matí per al sopar de la 

nit.  

10- Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment. 

 


