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Introducció!
La intenció és la d’unificar criteris
a l’hora de treballar les normes i els
hàbits amb l’alumnat i procurar
que el fet de menjar i tot el que
l’envolta sigui el més agradable
possible per tots, a la vegada que
una àrea més de la nostra tasca
educadora, coherent amb els
principis del Projecte Educatiu del
Centre.
!

Qui pot fer ús del servei escolar de
menjador?
Podrà ser sol·licitat per tot l’alumnat,
personal docent i no docent que presta
serveis en el centre. La utilització estarà
condicionada que hi hagi plaça, que s’aboni
el preu estipulat i que es respectin els
horaris, així com la seva normativa.
Els pares i mares d’ alumnes usuaris,
així com els membres del C.E. podran
fer-ne ús, de forma esporàdica i
gratuïta, per comprovar el
funcionament i qualitat dels menús
servits, prèvia autorització del director/
a del centre ( Màxim de dos pares/
mares per dia).
Quan un pare/mare vulgui fer ús del
menjador escolar s’haurà de posar en
contacte amb la direcció del Centre amb
antelació suficient per comunicar ho al
coordinador dels mestres de menjador que
acomodarà convenientment a la persona.

Una de les principals fites del
nostre centre és el treball de
l’adquisició d’hàbits i de valors.
Fent especial incidència en els
hàbits d’higiene i alimentaris ,
així com en els de convivència i
respecte a l’edifici, a l’entorn i els
materials.
* RECORDAU EMPLENAR
EL FULL D’INSCRIPCIÓ

És convenient que hi hagi un intercanvi
d’informació, amb la direcció i/o el
coordinador, resultat de l’observació feta
per la família.
També se contemplarà
qualsevol altra situació que degudament
justificada pugui valorar
el Consell
Escolar, entre d’altres adreçada a verificar,
per part de la comunitat educativa, el
funcionament i qualitat del servei.
El C.E. informarà a les famílies de la
possibilitat d'acollir-se a les Beques de
menjador que anualment concedeixi
qualsevol institució, facilitant el procés de
sol·licitud.
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Monitors i professorat que
intervenen
El servei de menjador té tot un
equip de personal integrat pels
cuiners i cuineres i els monitors i
monitores. (1r torn)
A part, la Conselleria d’Educació
ofereix als mestres la possibilitat
de participar en la tasca de
Menjador. ( 2n torn)
Tot i això, s’ocupen dels infants
durant tot el temps de menjador,
vetllant per què cada un dels
alumnes no sols mengi de tot i en
quantitats adequades, sinó també
que ho faci de la forma més
correcta possible, ben assegut a la
taula, parlant en una intensitat de
veu adequada, respectant als
companys, utilitzant els coberts
correctament, etc.
Mentre els alumnes romanen al
pati, els monitors vetllaran no
sols per la seva seguretat sinó
que també inculcaran, als
escolars, valors com el respecte,
la tolerància, la solidaritat, etc. i
aplicaran el diàleg com a mètode
per a resoldre els conflictes que
es produeixen durant el temps

Normes generals
d’organització
Els infants no s’aixecaran
de la taula fins que no hagin
acabat tots (excepte els molt
lents).
A partir del moment en que
els infants surten al pati, els
banys que s’utilitzaran
seran els situats davall del
porxo.
L’alumnat no pot circular, ni
romandre dins l’edifici
sense autorització expressa
de l’adult.
La família haurà de
comunicar tant les
incidències a nivell de menú
bé personalment bé a través
de l’agenda escolar a
l’apartat adient en casos de
malaltia. En cas de que hi
hagi necessitat d’haver de
prendre medicaments, en
horari escolar, sempre ho
farà per escrit i en cas de ser
medicaments importants
pels seus efectes amb
justificant metge
especificant la quantitat i la
forma d’administració.
En cas de petites ferides
seran tractades pels
monitors/professorat a la
farmaciola que hi ha a tal
efecte en el menjador. En
cas de ferides o lesions més
importants se posarà en
coneixement de l’equip

Es farà especial incidència en
les normes de convivència
(respecte als altres, als
materials i a l’edifici). En cas
de que qualque infant presenti
conflicte serà el mestre cap de
taula o el monitor/a,
el
responsable de reconduir dita
conducta i en el seu cas posar
una correcció que sempre
anirà d’acord i proporcionada
a la falta comesa. Si la
conducta perdura s´avisarà al
coordinador de menjador
responsable de cada torn que
prendrà les mesures
adequades per resoldre el
conflicte i en darrer extrem se
comunicarà a l’equip directiu
per què intervingui.
Els coordinadors duran un
registre d’incidències.
Normes relatives al fet de
menjar
Tot infant ha de menjar de
tots els plats dels que consta
el menú (amb la flexibilitat
necessària),al manco tastarà
aquells menjars que no li
agradin.
Se contemplarà dieta especial
per intolerància a alguns
aliments o casos de malaltia o
religioso/cultural.
* S’Haura d’emplenar un
document i entregar al

