NORMATIVA DE MENJADOR
Segons el DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d'Ensenyament, el servei de menjador és una prestació complementària d'ajuda a
l'escolarització. Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/les alumnes del centre
corresponent que ho sol·licitin.
Així doncs, és un servei lliure i no obligatori.
Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del menjador hem elaborat
aquesta normativa, que cal que tots els alumnes i famílies que en facin ús la coneguin i
respectin

INORMES DE CONVIVÈNCIA:
1.- Respectar les indicacions de els/les monitors/es com a responsables del servei de
menjador.
2.- Respectar els/les companys/es i a tot el personal de menjador.
3.- Respectar l’horari del menjador i entrar de manera ordenada i sense cridar ni córrer.
4.- Rentar-se les mans abans i després de dinar. Rentar-se les dents.
5.- Seure bé a la cadira i en cas de necessitar alguna cosa demanar-ho a els/les
monitors/es.
6.- Mantenir un to de veu baix per no molestar a ningú.
7.- Utilitzar correctament els coberts, got i tovalló.
8.- Tenir cura de no fe malbé el menjar. Caldria que els alumnes s’acabessin tot el
menjar del plat. En cas que un alumne no pugui acabar-s’ho tot, ho ha de notificar a una
monitora i aquesta ho valorarà.
9.- Mantenir, en tot moment, una higiene personal adequada, cal portar la bata.
10.- Conservar el mobiliari i els materials utilitzats.
11.- Romandre a les instal·lacions del centre; no podran absentar-se sense l'autorització
expressa dels pares o tutors legals que es presentarà amb antelació a l'equip de
monitores.
12.- S’ha de menjar de tot sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, altres
religions, ...) per mitjà d’una nota dels pares/mares, tutors i/o certificat metge, se servirà
menú especial.

13.- Si algun nen/nena ha de seguir un règim alimentari puntual i vol fer ús del servei de
forma eporàdica caldrà que ho comuniqui a la secretaria de l’AMPA abans de les
10:00h, mitjançant el telèfon 682 24 66 04 (missatge de whatsap o trucada). Si no
s'indica res s'entendrà que farà ús del menú normal.

L’incompliment reiteratiu d’aquesta normativa comportarà que es consideri com a falta
lleu, greu o molt greu.
1.- Situacions Lleus:
Aquesta tipologia de faltes faran referència a aspectes puntuals, d’acció directa a cada
monitor/a. La seva acumulació i reincidència passarà a considerar-se falta greu. La
tipologia de faltes lleus són:
• Actituds inadequades dins i fora del menjador.
• Pica baralles entre companys.
• Empitjorar el bon desenvolupament de la dinàmica del menjador, a l’aula
d’estudi, d’activitats dirigides o del pati.
• Embrutar o no tenir cura del material del menjador.
• Menysprear el menjar i fer-ne mal ús.
• No autocontrolar el to de veu ni el llenguatge que s’utilitza.
2.- Situacions Greus:
Són aquelles actituds incorrectes de gran importància. La tipologia de les faltes greus
són:
• Acumulació de 3 faltes lleus.
• Manca de respecte a les persones als adults (insults, amenaces, desobediència,
reiterat boicot a l’autoritat del monitoratge, lèxic i actitud inadequada, i impròpia
d’un centre educatiu.
• Manca de respecte als companys: insults reiterats, assetjament i agressions.
• Manca de respecte al material: malmetre intencionadament o per mal ús
qualsevol objecte, mobiliari i infraestructura pròpia i aliena, apropiació indeguda
del material.
• Sortir del centre, sense autorització , en hores lectives i de menjador.
3.- Situacions molt greus:
• Agressió física a companys o personal del menjador.
• Reiteració de 2 faltes greus.

Mesures correctores:
• El/la monitor/a realitzarà una registre de les incidències.

•

•

Les situacions lleus les sancionarà l'educador/a corresponent, mitjançant el
diàleg, comunicació per escrit als pares i si procedeix, realització de tasques
dirigides a la reparació del dany causat.
Les faltes greus i molt greus seran comunicades a la comissió de convivència
del Consell Escolar del centre, que vetlla pel correcte exercici dels drets i deures
dels alumnes segons contempla el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre
drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres
educatius no universitaris de Catalunya.

