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1. INTRODUCCIÓ 
 

El servei de menjador és un servei complementari que ofereix l’escola 
a tots els alumnes del centre. 

La gestió del servei de menjador anirà a càrrec de la Comissió 
Menjador, que estarà sota la supervisió i el control del Consell Escolar 
del centre.  

  
La comissió s’encarrega del control i seguiment del servei per avaluar-
ne el funcionament, els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, l’espai 
de lleure, etc. i té com a funció, també, la formulació de propostes de 
millora per tal de corregir les mancances que s’observin. 
 
La normativa actual que regeix el servei de menjador és aquest Pla de 
Funcionament que entrarà en vigor al mes de gener de 2017 aprovat 
pel Consell Escolar en data 26/01/2017. 

 

2. NORMATIVA GENERAL 
 
  L’escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador.   

Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de 
menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la 
manca d’autonomia personal d’algun alumne, si no es disposa del 
personal adequat, podria fer que el centre s’hagués de replantejar la 
seva admissió i/o permanència en l’ús del servei si no comptés amb la 
necessària assistència de personal auxiliar. 
Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé 
de manera esporàdica avisant al centre puntualment.  
La manca d’espai destinat al servei de menjador podrà ser causa 
objectiva de limitació d’usuaris del servei. 

 

La Comissió Menjador està formada per: 

• El Director/a del Centre com a President del Consell Escolar. 
• El/la President/a de l’AMPA. 
• Dos membres, un/a de la Junta de l’AMPA i l’altre/a com a 

ponent de l’Equip Directiu que actuarà com a Secretari. 
• El/la encarregat/da del menjador (un/a monitor/a), amb veu 

però sense vot.  
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A banda dels alumnes matriculats en el centre, podran utilitzar el servei 
tots els professors i personal del centre.   

A més a més, de forma excepcional, també en podran fer us aquells 
pares que ho sol·licitin i hagin rebut l’autorització prèvia de la Comissió 
Menjador. 

 

Els monitors/es del menjador podran fer ús de l’espai un cop acabada 
la seva tasca i ja no tinguin alumnes al seu càrrec. 

 
 
 
2.1 NORMATIVA ESPECÍFICA DE MENJADOR NO CONTEMPLADA A LES NOFC. 
 

• S’entén com: 

o Alumne/a fix : l’alumne/a que fa ús del servei de menjador  tots 

els dies de la setmana lectius (normalment 5) 

o Alumne/a semifix: l’alumne/a que fa ús del servei de menjador 3 

dies a la setmana.  

o Alumne eventual:  els alumnes que fan ús del servei de menjador 

de forma esporàdica. 

• Per fer ús del servei de menjador, serà indispensable estar al corrent de 
pagament. 
 

• Si hi ha alguna modificació en la demanda del servei de menjador, tant 

dels alumnes fixes com dels eventuals, el canvi haurà de notificar-se 

abans de les 9:30h del dia en qüestió. 

 

• Tothom que utilitzi el servei de menjador (alumnes, monitors, mestres...) 

tindrà el mateix menú, llevat dels casos en què per prescripció mèdica 

sigui necessari un  altre menú, o bé quan hi hagi una indisposició 

puntual, que serà notificada per escrit o per telèfon. 
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3. OBJECTIUS 
 
 

3.1 GENERALS 
 

Els principals objectius del servei de menjador són: 
 
- Cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits 

alimentaris i d’higiene, en el marc de la convivència del centre educatiu.  
 

- Oferir una dieta diversa, equilibrada i en quantitat suficient, tenint en 
compte les particularitats de cada alumne.  

 
- Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, 

actituds, comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, 
mediambientals i de convivència.  

 
- Ser un suport en l’educació dels infants en els aspectes d’adquisició 

d’hàbits.  
 

- Fomentar que l’espai del migdia esdevingui un temps de descans de la 
jornada escolar, amb activitats d’oci que siguin d’interès per als infants.  

 
  

3.2 ESPECÍFICS  
 
 
El servei ha de garantir el dret dels infants a rebre una correcta 
alimentació amb el màxim de garanties de nutrició i d’higiene.  
 
Per això, en el disseny dels menús es tenen en compte les 
recomanacions dels especialistes en dietètica i nutrició, que alerten de la 
necessitat de promoure l’adquisició d’uns hàbits alimentaris i estil de vida 
més saludables, segons les característiques dels alumnes per edat, 
costums culturals, dietes específiques, etc. 
 
Tot això va acompanyat d’unes mesures higièniques i sanitàries, tant pel 
que fa als aliments i a la seva manipulació, com a la neteja dels espais i 
utensilis utilitzats en el moment de l’àpat. 
 
L’alimentació també té una funció educativa i social.  
 
No es pot d’oblidar tampoc que tota persona ha de ser capaç 
d’esdevenir autònoma. És a dir, els infants han d’aprendre a utilitzar els 
estris de cuina, a seure a taula, a mastegar bé els aliments. 
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Finalitats Principals 
 
Per tant, les tres finalitats bàsiques que emmarquen el projecte del 
menjador són: 
 

- La necessitat d’alimentar-se, responent a les necessitats biològiques i 
socials.  

- La necessitat de descansar i esplaiar-se. És a dir, trobar l’equilibri entre 
el joc i la relaxació que necessiten els infants després de l’esforç 
intel·lectual fet al matí i que continuarà a la tarda.  

- La necessitat d’aprendre i incorporar hàbits quotidians i pautes de 
convivència que ens ajuden a desenvolupar actituds i valors.  

 
 
Treball educatiu 
 
El treball educatiu al menjador anirà entorn de:  
 
 

- Alimentació: en quant al treball del sentit del gust, de tastar tots els 
aliments, els menús equilibrats en funció de les edats, el temps destinat 
a la ingesta,... 
 

- Salut i higiene: higiene personal (rentar mans, dents, evitat embrutar-se 
durant l’àpat i el joc...) i el reconeixement del aliments i les seves 
propietats. 

 
- Sostenibilitat mediambiental: reduir, reutilitzar, reciclar.  

 
- Actitud i relació: ambient tranquil, to de veu, pautes de convivència, 

compliment de càrrecs i responsabilitats.... 
 

 

4. 0RGANITZACIÓ 
 

4.1. HORARIS 
 

• L’horari del servei de menjador és de 12:30h a 15:00h.  
 

• No serà permesa la sortida de cap alumne durant el temps 
d’aquest servei sense la companyia dels pares, tutors o 
persona degudament autoritzada. 
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4.2. ESPAIS 
 

La zona destinada al servei de menjador comprèn: 

 - El menjador escolar. 

 - La cuina. 

 - El conjunt d’armaris i l’espai d’emmagatzematge. 

 - La sala polivalent - espai amb hamaques. 

 - els lavabos. 

 - el pati de l’escola. 

- Altres sales i espais d’esbarjo (a convenir, com ara la biblioteca, gimnàs, 
sala de psicomotricitat, aula d’estudi,...) 

  

NORMATIVA DELS ESPAIS: 

 

• L'espai d'esbarjo és el pati. En cas de meteorologia complicada, i 

sempre que es cregui convenient (pluja, vent molt fort, molt fred, molta 

calor...), s’utilitzarà el  gimnàs  o altres espais com ara les aules 

d’estudi com espais alternatius. 

• Els alumnes tenen prohibida l’entrada a la cuina.  

• La capacitat màxima del menjador es de 80 alumnes per  torn. 

• No es pot accedir a les aules de 12:30h a 15:00h.  

• Els nens/es que no es quedin a menjador, no podran entrar al recinte 

escolar fins a les 15:00h. 

• S’ampliaran els espais a disposició del servei menjador per dur a 

terme activitats educatives complementaries al servei merament de 

menjador en funció de les activitats pautades i sempre amb la 

sol·licitud expressa del Comissió Menjador. 
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4.3   MATERIAL DE JOC 

 

• Només s’utilitzarà el material de joc del menjador (pilotes, jocs de taula i 

altres jocs i joguines), no el de l’escola. 

• No es poden portar joguines de casa. 

• Aquest material es guarda en capses i als armaris del menjador. 

• Les monitores del menjador decidiran i dirigiran el joc dels nens aplicant 

les normes oportunes.  

• Es motivarà la realització de jocs tranquils després de dinar. 

• Es procurarà que els papers que s’utilitzen a l’hora de pintar i jugar 
siguin reciclats. 
 

 

 

4.4 L’EMPRESA  DE CATERING I ELS MENÚS 

 

La Comissió Menjador vetlla perquè els menús que es serveixen en el 

menjador siguin variats, equilibrats i adaptats a les necessitats 

nutricionals dels alumnes.  

L’empresa encarregada del servei de càtering del 

menjador actual és “la cuina de l’Araceli”. Tots els 

productes que serveix són de proximitat i les 

postres de fruita varien cada dia segons les 

existències i/o temporada. 

Ofereix un servei basat en càtering de línia freda i que consisteix en 

abatir (refredar) el menjar cuinat i emmagatzemar-lo en refrigeradors.  

El nom de línia freda ve donat perquè posteriorment el transport del 

menjar també es realitza amb mitjans de refrigeració, que garanteixen 

la distribució en fred. 
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El procés segueix els següents passos: 

1. Cuinat 
2. Abatiment de temperatura 
3. Transport 
4. Regeneració (tornar el menjar a la temperatura necessària pel 

consum) 

Principals característiques del càtering de línia freda: 

• Major vida útil de l’aliment. 
• Millor possibilitat de planificació de serveis i recursos. 
• Menys contaminació ambiental derivada del transport. 
• Major seguretat alimentària. 
• Major qualitat organolèptica. 

 

L’empresa, mensualment, fa arribar la proposta de menús elaborada per 

una nutricionista especialitzada a la comissió i aquesta els supervisa i 

aprova.  

 

 

5. COST DEL SERVEI, COBRAMENT I RETRIBUCIONS 
 

• El cost diari del servei es fixarà anualment per la comissió i anirà a 
càrrec dels usuaris del servei a excepció dels alumnes que gaudeixin 
ajuts o beques. 

• El cobrament es realitzarà a l’inici de cada mes. Si l’alumne no fa 
efectiu el corresponent rebut podrà ser privat de l’ús del servei a partir 
del tercer dia de la corresponent notificació.  

• Al finalitzar el mes, s’efectuarà l’abonament corresponent per les 
absències de l’alumne. La quantitat a abonar serà fixada per la 
comissió i serà aproximadament el cost del menjar. 

• El cost del servei serà diferent per l’usuari fix que per l’eventual. 

• Les despeses originades pel retorn de rebuts aniran a càrrec de 
l’usuari. 
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• Per fixar el cost diari del servei la comissió tindrà en compte els 
següents factors: 

 

o Cost unitari presentat per l’empresa subministradora.  
o Salari dels monitors/res del servei.  
o Articles de neteja. 
o Aliments complementaris. 
o Equipament de menjador i/o cuina. 

 

• El menjador està exempt de qualsevol caràcter lucratiu, això no obstant 
per raonaments de finançament del menjador es constituirà un fons 
econòmic integrat pels beneficis que puguin sorgir al tancar l’exercici. 
La creació d’aquest fons és el poder fer front a les despeses que 
s’originen a l’inici del nou curs escolar. 

 

 
Retribució dels monitors/es del menjador 

 
La retribució del personal del servei de menjador es fixarà per la Comissió 
Menjador a l’inici del curs escolar segons convenir laboral i en funció dels 
condicionants que la Comissió Menjador cregui oportú. 

 
 

 

6. FUNCIONS 
 

6.1. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ MENJADOR 
 

 
Les funcions de la Comissió Menjador seran les següents: 

• Elaborar el pla de funcionament, que serà aprovat pel Consell 
Escolar. 

• Autoritzar les despeses, salaris i fixar el preu anual del servei. 
• Vetllar per la qualitat i correcta prestació del servei. 
• Revisar/supervisar tot allò que faci referència a la gestió 

econòmica. 

• Planificar el servei de cada curs escolar (monitores, grups 
d’alumnes, el temps de menjador, actes diàries, control dels 
alumnes....). 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Escola POMPEU FABRA   

Mollerussa 

 

 
 

11 

• Dirigir i coordinar el servei de monitors/es. 
• Resoldre qualsevol incident relatiu al servei de menjador. 
• Determinar quines incidències han de quedar reflectides en 

l’acta diària. 
• Revisar les actes diàries de menjador i, si cal, prendre les 

mesures adients a cada circumstància. 
• Vetllar per les normes de seguretat  i d’higiene. 

 
 
 

• La Comissió menjador es reunirà un mínim de quatre cops l’any, abans 

de l’inici del curs escolar, a finals d’octubre, a començaments de gener i 

a mitjans de maig. A més, es reunirà per petició de qualsevol dels seus 

membres en un termini màxim d’una setmana a contar des de la petició 

el sol·licitant. 

• La Comissió podrà convidar a alguna de les seves reunions a qualsevol 

persona o entitat que cregui que pot aportar quelcom positiu. 

• La Comissió entén aquest document o qualsevol altre element que 

determini el funcionament o dinàmica del menjador elements vius, en 

moviments i susceptibles de ser variats, modificats o evolucionats en 

qualsevol moment. 

 
 
Totes les decisions es prendran per consens i supervisades pel Consell 
Escolar 

 

 

6.2. FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR (EN TEMES DE MENJADOR) 
 

 

Les funcions del Consell Escolar per a la Comissió Menjador seran les 
següents: 

• Aprovar el seu Pla de Funcionament. 
• Aprovar anualment el cost diari del servei. 
• Aprovar la contractació de l’empresa de servei del menjar a 

proposta de la Comissió del Menjador. 
• Supervisar, si s’escau, les despeses o beneficis del servei 

mitjançant la Comissió Econòmica del Consell Escolar. 
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• Qualsevol altra que li sigui atribuïda per part de la Comissió del 
Menjador. 

• Supervisar i controlar el seu funcionament d’acord a les NOFC. 
• Aplicar les sancions corresponents a les conductes contraries a 

les normes de convivència mitjançant la Comissió de Disciplina 
del Consell Escolar. 
 
Les sancions s’aplicaran de forma gradual: 

1.- Privar del servei durant una setmana per falta greu o bé 
per reiteració de faltes lleus.. 
2.- En cas d’una segona falta greu la privacitat del servei 
serà d’un mes. 
3.-En el cas d’acumulació de diverses faltes greus o per 
una falta molt greu es privarà de l’ús total del servei. 

 

 

 

6.3. FUNCIONS DEL/A DIRECTOR/A 
 

Les funcions atribuïdes al Director/a son les de vetllar que el servei 
menjador sigui organitzat tal i com s’ha establert en el marc de la 
Comissió  Menjador.  
Col·laborarà, en el dia a dia, amb la Coordinadora del menjador i, si cal, 
prendrà qualsevol decisió puntual que sigui necessària per garantir el 
bon funcionament i qualitat del servei propi del dia.  
Aquestes decisions quedaran reflectides en l’acta diària. 
 

 

 

6.4. FUNCIONS DEL COORDINADOR 
 
Les funcions atribuïdes al Coordinador/a de menjador son les d’ 
organitzar el servei diari,  tal i com s’ha establert en el marc de la 
Comissió  Menjador.  
Haurà de recollir les necessitats o variacions necessàries per poder dur 
a terme el servei del dia i traslladar les necessitat al Director/a per la 
seva aprovació. 
 
Serà el/la responsable, entre les 09:00h i 10:00h cada matí de recollir les 
necessitats del dia a dia que li permetin organitzar el servei. A banda 
d’anotar i gestionar els possibles canvis i/o baixes, recollirà, registrarà i 
custodiarà els diners corresponents als pagaments dels serveis. 
 
A més a més, prendrà qualsevol decisió puntual que sigui necessària per 
garantir el bon funcionament i qualitat del servei del dia. 
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Durà a terme de la gestió econòmica, girament de rebuts, seguiment 
morosos i quadrar caixa. 
 
Un cop acabat el servei, ompli i signi l’acta del dia per deixar constància 
de qualsevol incidència o, en cas de no haver-ne, del correcte 
funcionament del servei. 
 
Elaborarà els informes de comportament alimentari dels usuaris del 
servei de menjador que pertoqui. 
 
 

 

 
6.5.       FUNCIONS DELS MONITORS  

 

La dotació del personal de menjador serà: 
o Una persona per cada 25 alumnes o fracció superior a 5 

a l’etapa  primari. 
o Una persona per cada 20 alumnes o fracció superior a 

10 a l’etapa  infantil. 
 

Les funcions  atribuïdes al Monitors/es del menjador son: 
 

• Vetllar per la seguretat i salut de tots els usuaris del servei 
menjador. 

• Seguir les normes/pautes de funcionament establertes per la 
Comissió menjador. 

• Ajudaran als alumnes que ho necessitin a l’hora de menjar, 
rentar-se, posar-se la bata, etc... 

• Instruiran/educaran als alumnes en les normes d’alimentació, 
higiene i comportament. 

• Controlaran i faran seguiment dels alumnes que tinguin 
assignats o els hi pertoqui a cada servei per assegurar-se de la 
correcta ingesta per part de tots ells. 

• Comunicaran qualsevol incidència al Coordinador/a del 
Menjador per a que pugui constar a l’acta del dia. 

• Si ho creuen necessari, podran reunir-se amb  la Comissió 
Menjador per comentar qualsevol element que creguin oportú.  
Si ho sol·liciten, en el moment de la reunió,  no hi seria present 
el Coordinador/a del Menjador.  

• Estaran a disposició de qualsevol pare que ho sol·liciti, dins de 
les hores establertes, per informar-los de qualsevol element 
relatiu al seu fill. 
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• Utilitzaran el temps de lleure, temps dins de l’horari de menjador 
no dedicat a menjar, a desenvolupar altres activitats educatives 
que ajudin al desenvolupar les capacitats i habilitats dels 
alumnes que tinguin assignats o els hi pertoqui a cada servei.  

• Tindran cura de la neteja tant dels estris com dels espais que 
s’hagin utilitzat, o s’hagin d’utilitzar, en el servei menjador. 

• Donaran resposta a qualsevol pregunta o sol·licitud que els hi 
faci qualsevol membre de la Comissió Menjador. 

• Hauran de respectar a l’alumnat i als usuaris del servei en 
general i es regiran per les normes de convivència del centre. 

• Seran el màxim curoses/os possible en el tracte i les formes 
emprades a l’hora de relacionar-se o dirigir-se al personal del 
centre,  als alumnes i a la resta de companys/es. 

• Vetllaran pel bon estat, conservació i us del material de joc i de 
qualsevol altre material utilitzat en el servei menjador. 

• Les monitores de menjador han de conèixer i fer complir les 

NOFC del centre. Cada inici de curs se’n farà un repàs. 

 
 

Els requisits mínims  indispensables pels Monitors/es del menjador son: 
 

• Disposar el carnet de manipulació d’aliments, al·lèrgens i 
seguretat alimentària. 

• Títol de monitor/a. 
• Formació mínima en primers auxilis. Coneixement pautes 

d’actuació davant un crisis generada per la ingesta d’un 
al·lergen. 

 

 

7. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ 
 

• De 09.00h a 10.00h l’encarregada del menjador és a l’escola per 

vendre els tiquets dels eventuals, atendre els pares, passar llista per 

les classes dels alumnes fixos i eventuals. 

• A les 12.00h les monitores comencen a preparar les coses per als 

nens i repassar la llista que els facilita l’encarregada per saber quins 

alumnes es queden a menjador, quins fan activitats extraescolars i 

quins fan SEP. 
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• L’alumnat d’extraescolars mentre duri l’activitat, en que  està inscrit; o 

bé en el cas que estiguin fent SEP, restaran sota la responsabilitat de 

les monitores de l’activitat o dels mestres corresponents durant 

l’estona de SEP. 

 

• Abans de les 12:30h, una monitora  posa les bates al lloc on hauran 

de seure els alumnes d’Educació Infantil. També miren el llistat 

d’alumnes que utilitzen el servei de menjador d’aquell dia (fixos i 

eventuals), per tenir un control diari de l’alumnat del qual estaran al  

càrrec. Alhora, estan al cas de les activitats extraescolars que 

realitzen els alumnes i dels alumnes que fan SEP (direcció els facilita 

el llistat).  

 

• Els alumnes que es quedin al menjador hauran de portar a l’escola 

cada dilluns una bossa visiblement marcada amb el nom amb una 

tovallola petita, una bata i un tovalló correctament marcats amb el 

nom. 

 
 

• Els alumnes de P3 i P4  hauran de portar, a més a més, una muda 

complerta amb el nom del nen/a marcat. 

 
Personal actual 

o 1 ajudant de cuina 12:00h a 15:30h 

o 3 monitores  de 12:00h a 15:30h 

o 2 monitores de 12:30h a 15:00h  

o 1 encarregada de 09:00h a 10:00h i de 12:00h a 16:30h 

o 1 monitora de  12:30h a 15:00h els dilluns, dimecres i divendres. 
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GRUPS D’ALUMNAT DE... 
Etapes 

Hores 
EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

12:25 h. 
RECULLEN A L’ALUMNAT A 
LES CLASSES    

12:30 h. 

I ELS PORTEN AL 
MENJADOR... 

• Treuen jaquetes 
• Renten mans 
• Posen bates 
• Seuen al seu lloc 

 
DINEN (acompanyats de 2 
monitores),   

 
LA MONITORA ELS ESPERA  LA MONITORA ELS ESPERA 

LA MONITORA ELS 
ESPERA 

13:15 h. 

que... 
• Vetllen que s’ho mengin 

tot 
• Treuen i posen els plats 
• Els fan asseure’s bé 
• Autonomia a l’hora de 

menjar 
 
QUAN ACABEN... 

• Es renten les mans i la 
cara 

• Pengen les bates al seu 
penjador 

• Juguen una estona... i 
després van a 
descansar 

AL VESTÍBUL DE LA PORTA 
“B” A LA SORTIDA DE LES 
CLASSES  

• Passa llista 
• Informa dels menús del dia 

i comenten (normes, 
conflictes, novetats...) 

• Surten al pati a jugar o 
pinten al vestíbul 

AL VESTÍBUL DE DALT A LA 
SORTIDA DE LES CLASSES  

• Passa llista 
• Informa dels menús del 

dia i comenten (normes, 
conflictes, novetats...) 

• Van a l’aula d’estudi per 
fer deures i estudiar 

 
 
 
LA MONITORA... 

AL VESTÍBUL D ELS 
ASCENSORS A LA 
SORTIDA DE LES 
CLASSES 

• Passa llista 
• Informa dels menús 

del dia i comenten 
(normes, conflictes, 
novetats...) 

• Nombren dos 
alumnes per posar 
les safates als de CI 
i CM 

• Surten al pati 
 
LA MONITORA... 

13:30 h. 

• GRUP 1:  
Van al lavabo i s’estiren a les 
hamaques a descansar (amb 
música relaxant) 
• GRUP 2:  
Van al lavabo i van a la 
biblioteca a jugar a jocs 
tranquils 

 DINEN (acompanyats de 1 
monitora), 

• Els acompanya al pati per 
jugar 

 
 
 
 
 
 
DINEN (acompanyats d’1 
monitora), 

• Pugen a l’aula 
d’estudi per fer 
deures, estudiar, 
llegir... 

• Pugen les cadires a 
la taula 

• Baixen amb la 
monitora per anar a 
dinar 

 

 

 

 

 
DINEN (acompanyats d’1 
monitora) 

13:45 h. 
 

que... 
• Els fa rentar les mans 
• Seuen als seus llocs 

14:00 h.  

MENTRE DINEN... 
• Es controla que mengin 

sols 
• Que tinguin un 

comportament correcte 
(parlar amb veu baixa, 
demanar permís per 
aixecar-se, fomentar 
hàbits...) 

que... 
• Els fa rentar les mans 
• Seuen als seus llocs 
• Dos alumnes de 5è.i 6è. 

posen les safates per 
fomentar la cooperació 

14:25 h. ES TROBEN PER... 

QUAN ACABEN...  
• Es renten les mans, la cara 

i les dents(de forma 
voluntària) 

• Van al gimnàs (mirar 
contes, descansar...) 

• Surten al pati una estona 
 
 
 
 
 

MENTRE DINEN... 
• Es controla que mengin 

sols 
• Que tinguin un 

comportament correcte 
(parlar amb veu baixa, 
demanar permís per 
aixecar-se, fomentar 
hàbits...) 

• Després es renten les 
dents i  descansen una 
estona a les escales del 

• Es renten les mans i 
cadascú va  a 
buscar la seva 
safata i s’asseuen al 
seu lloc 

MENTRE DINEN... 
• La monitora controla 

que els nens/es 
mengin de tot i que 
tinguin un 
comportament 
correcte(parlar amb 14:45 h. 

• Pentinar 
• Fer files, i 
• Porta’ls a les classes 
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ENTREN AL VESTÍBUL PER... 

pati i quan la monitora 
creu convenient van a 
jugar 

 
 
 
 
 
 
LA MONITORA FER FILES...  

veu baixa, demanar 
permís per aixecar-
se, fomentar 
hàbits...) 

• Quan acaben de 
dinar es renten les 
dents de forma 
voluntària i seuen a 
les escales del pati 
per descansar 

• Juguen una estona 
 
 
LA MONITORA...  14:50 h. 

 • Pentinar 
• Fer files, i 
• Anar a les classes 

15:00 h. 
 

 • Pugen a les classes 
• Els espera la monitora 

de CS que controla que 
entrin correctament a les 
aules 

 

• Els fa pujar al 
vestíbul de dalt 

• Quan sona és l’hora 
la monitora controla 
que entrin 
correctament a les 
aules 

 

NETEJA DE LA CUINA 

• Quan els nens ja són a les classes les monitores s’encarreguen de 

netejar la cuina i el menjador (escombrar, fregar el terra, llançar les 

escombraries, etc.) 

 

SALUT 

 

• La farmaciola és a la cuina al vestidor de les monitores, i només hi pot 

entrar la monitora i el nen/a accidentat. Les monitores actuaran en 

conseqüència al tipus d’accident i obriran incidència al respecte per tal 

d’informar als pares de l’incident. 

• Es farà un registre de control del material que hi ha d’haver a la 

farmaciola. 

• L’ús del material de la farmaciola quedarà registrat a l’acta diària. 

• Els alumnes que tenen al·lèrgies han de portar l’informe mèdic. 

• No es donarà cap medicament sense la recepta mèdica. 
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• Si algun alumne manifesta malestar, té febre..., les monitores 

telefonaran la família perquè el vinguin a recollir. A les 15:00 hores  

informaran al tutor/a. 

 
 

Cooperació: 

 

• En funció del caràcter educatiu d’aquest servei es fomentarà la 
col·laboració dels alumnes dels cicles mitjà i superior. Les funcions en 
les que pugui col·laborar els alumnes quedaran determinades per la 
Comissió Menjador, quedant prohibit que els alumnes puguin participar 
en qualsevol tasca no establerta per la Comissió. 

 

• Els alumnes de CS ajudaran a les monitores si es creu convenient amb 

el desenvolupament de les seves tasques amb els alumnes més petits, 

té per objectiu crear uns bons hàbits , unes bones actituds a taula I 

fomentar la cooperació entre ells. Les tasques en les que podran 

col·laborar quedaran establertes i limitades per la Comissió Menjador. 

 
 
 

8. INFORMES 
 

 

• A tots els/les alumnes de P3, durant el primer trimestre, se’ls donarà 

cada dia una nota informativa per la família del seu comportament 

alimentari. 

• A la resta d’alumnes, es notificarà de forma puntual qualsevol incidència 

mitjançant nota informativa a les famílies sempre que sigui necessari.  

• Al finalitzar cada trimestre es facilitarà un informe amb informació 

detallada i amb contingut personalitzat per cada alumne. 
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• Qualsevol família, amb un motiu justificat, pot sol·licitar l’elaboració 

d’informes setmanals del comportament alimentari del seu fill de forma 

seguida o temporal. Aquesta sol·licitud haurà de ser validada i 

autoritzada per la Comissió Menjador. 

 
 

 
9. INCIDENCIES I COMUNICACIÓ A LES FAMILIES 

 
 

Per a què el servei de menjador es faci d’una manera natural i ajustada 
a cada infant cal una gran comunicació i coordinació amb les famílies; 
només així es garanteix el coneixement de la realitat que envolta als 
alumnes, tant en qüestions d’hàbits i costums culturals en alimentació, 
com en qüestions mèdiques (al·lèrgies i intoleràncies, per exemple) que 
requereixen una dieta específica. 

 

• Si hi ha algun aliment que no poden prendre, no perquè no els agradi 

sinó perquè es trobin malament o tinguin algun tipus d’al·lèrgia (en 

aquest cas, amb prescripció mèdica), cal que es notifiqui per escrit i així 

poder-los preparar un menú adequat. 

• Si un alumne no menja prou bé o s'ha trobat malament durant l'estona 

de menjador, ho farem saber als pares. Si es considera que és prou 

important com per no poder continuar a l' escola, s' avisarà per telèfon 

perquè el puguin venir a buscar. Aquesta incidència també constarà en 

l’acta diària. 

• Si algun alumne ha de prendre algun medicament, els pares ho faran 

saber a les monitores/cuinera, i els entregaran una autorització signada, 

la recepta mèdica i la posologia. 

 

• Una hora es considera temps suficient per haver acabat de dinar. 

Passat aquest temps, i havent intentat incentivar a l’alumne per a que 

s’acabi el plat, es retirarà el plat de taula. Aquest fet serà notificat a les 

famílies. 
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• El fet que un nen no mengi pràcticament res serà un fet que haurà de 

quedar registrat en l’acta del dia i s’informarà als pares. 

 

Notificació d’incidència a l’hora del menjador 

 

• En cas de reiteració d’incidents i comportaments inadequats que alterin 

el bon funcionament del servei de menjador escolar per part dels 

alumnes, caldrà prendre mesures, que la comissió de menjador 

decidirà i comunicarà a la família.  

Per a qualsevol aclariment sobre aquesta incidència, les famílies poden 

posar-se en contacte amb les monitores, amb l’escola, amb l’AMPA o 

directament amb qualsevol membre de la Comissió Menjador.  

Aquests tenen l’obligació de fer arribar la consulta de la família a la 

comissió menjador i aquesta es posarà en contacte amb ells per aclarir 

qualsevol dubte i actuar conseqüentment segons els acords de la 

Comissió. 

 
 

10. BEQUES 
 
Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca 
al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al menjador escolar. 
Aquests ajuts els tramitarà la Comissió Menjador juntament amb 
l’educador social. 

 
11. NORMES DE COMPORTAMENT I REGIM DISCIPLINARI 

 

• Els alumnes que utilitzin el servei de menjador escolar hauran de 
respectar al professorat i el personal encarregat del funcionament del 
servei i es regiran per les normes de convivència del centre i en cas de 
no complir-les s’aplicaran les mesures correctores contemplades en el 
Reglament de Règim Intern. 

• Els alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes: 
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o Abans d’entrar al menjador, rentar-se les mans bé. 

o És important seure bé a la cadira. 

o Menja adequadament, sense fer massa soroll. 

o Recorda de parlar fluix, sense cridar, i evita converses amb altres 
taules. 

o En cas de necessitar alguna cosa, sempre aixeca la mà i espera 

que la monitora pugui atendre la teva petició. 

o Intenta acabar-te el que tens al plat. 

o Col·labora amb el cap de taula en la recollida dels estris. 

o Espera que la majoria de nens i nenes de la teva taula també 

hagin acabat, per demanar permís a la monitora per aixecar-vos. 

o Desplaça’t en ordre. 

o Havent dinat, renta’t les mans. 
 
 

 

• En les NOFC del centre es recullen les normes de comportament al pati 

i a l’escola en general. Les monitores han de conèixer i fer respectar 

aquestes normes. 

 

• Cada inici de curs, les monitores donaran a conèixer les normes del 

menjador als/les alumnes. Aquest recordatori es realitzarà cada cop 

que es cregui oportú. 

 
 

• En cas que hi hagi qualsevol incidència de mal comportament i/o falta 

de respecte d’algun/a alumne/a en el transcurs del temps de menjador, 

les monitores ho notificaran per escrit als pares amb una nota 

(Notificació d'incidència a l'hora de menjador) . Aquests hauran de 

retornar l'endemà signat un comprovant de recepció de la notificació; en 
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cas contrari, la monitora telefonarà als pares o tutors per informar-los. A 

més, la monitora explicarà l’incident al tutor/a  de l’alumne en qüestió i, 

a la directora, fent-ne coneixedora de la incidència a la Comissió 

Menjador. Aquest fets sempre quedaran registrats a l’acta del dia. 

 

• En cas de reiteració d’incidents i comportaments inadequats per part 

dels alumnes que han estat motiu de notificació a les famílies, la 

comissió de menjador decidirà la mesura a prendre i ho comunicarà a la 

família que es podrà posar en contacte per qualsevol aclariment. 

• Dins del menjador es procura que els nens s’acabin el que tenen al plat 

i que mengin adequadament, sense fer massa soroll. No es permetran 

els crits ni converses d'una taula a l'altra, ja que això comporta aixecar 

la veu. No es podran aixecar sense el permís de la monitora. Cal seure 

bé a la cadira. En cas de necessitar alguna cosa, sempre s'aixecarà la 

mà i s'esperarà que la monitora pugui atendre la petició. 

 
 

ES RECORDEN LES ALTRES NORMES: 

- No es pot entrar a la cuina. 

- No es pot entrar a les aules de les 12:30h a les 15h. 

- Has de respectar les monitores i les decisions que es prenguin. 
 

 
 
 
 
 


