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ARTICLE 1. OBJECTIU 

 

El menjador escolar té caràcter de servei complementari i pretén donar una resposta a les necessitats de 

moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal demanen el servei de 

menjador escolar en el període interlectiu del migdia. 

 

L´objectiu del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives dels infants i l´adquisició d´hàbits 

socials, alimentaris, d´ higiene i de salut. 

 

ARTICLE 2. ÀMBIT D´APLICACIÓ 

 

L´aplicació del present Reglament afecta a tots els integrants de la comunitat escolar usuaris del servei de 

menjador, la qual està integrada per: 

- Els alumnes  

- Empresa concessionària del servei 

- Monitors/es del servei de menjador 

- Pares i mares d´alumnes 

- Altre personal relacionat amb el centre 

 

El seu àmbit físic d´aplicació és l´edifici propi del centre. 

 

 

ARTICLE 3. RESPONSABILITAT DE L´EMPRESA CONCESSIONARIA I ELS SEUS 

TREBALLADORS 

 

Funcions de l´empresa concessionària 

- Vetllar pel funcionament correcte del menjador, organitzant si escau els torns que siguin 

necessaris i la forma en què es serviran els menjars. 

- Dur a terme el control i el seguiment de l´alumnat usuari del servei de menjador, assistint-los i 

donant-los suport a fi i efecte que el temps dedicat al dinar es desenvolupi dins un clima de 

normalitat absoluta, i que progressin cap a un comportament cívic i social. 

- Organitzar l´espai de menjador per grups d´edat, procurant que cada alumne tingui un lloc fix. 

- Organitzar l´ús dels diferents espais cedits pel centre i utilitzats per les diferents activitats de 

menjador. 

- Oferir un servei educatiu de qualitat fomentant els hàbits d´ higiene, salut i de relació amb els 

companys. 

- Informar a les famílies de l´evolució de cada nen. 

 

Funcions de la coordinador/a de menjador 

- Realitzar el seguiment del monitoratge i comunicar si hagués alguna incidència 

als seus superiors. 

- Revisar setmanalment els diaris dels monitors. 

- Supervisar els informes dels monitors. 

- Realitzar el seguiment del funcionament del servei 

- Supervisar la realització d´activitats de lleure i tallers 

- Portar el registre de faltes i expulsions 

 

Funcions dels/les monitors/es de menjador 

- Realitzar conjuntament amb el seu grup activitats de lleure, taller i supervisar-les 

- Realitzar diàriament l´informe de menjador sobre el seu grup 

- Comunicar a la coordinadora les faltes que hagin comès els usuaris del seu grup 

- Donar exemple als usuaris del servei en la manera de parlar ( no dir paraulotes, demanar les 

coses amb educació, no cridar, ...) 
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- Donar hàbits als usuaris del menjador (hàbits d´higiene, hàbits a taula, propietats del menjar, 

adaptat a l´edat de cada alumne). 

 

ARTICLE 4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

Podran assistir al menjador els alumnes, professors i persones que ofereixen els seus serveis al centre. 

 

Existeixen dos tipus de comensals: els alumnes fixes i els ocasionals. Entenem per alumnes fixes aquells 

que es queden a dinar 15 dies lectius o més i ocasionals aquells que es queden a dinar menys de 15 dies 

lectius al mes. 

La quota dels alumnes fixes es farà efectiva la primera setmana de cada mes, i es carregarà al compte 

bancari que prèviament s´haurà d´haver facilitat al servei de recaptació de l´ajuntament. En cas de no 

assistència, caldrà comunicar-ho al tutor del centre i s´abonarà la part corresponent a la quota del mes 

següent. 

Els alumnes que es queden de forma ocasional hauran d´adquirir els tiquets a l´ajuntament i entregar-lo al 

tutor el dia que requereixin del servei. 

A partir del dia 10 de cada mes, els alumnes que no estiguin al corrent de pagament no podran utilitzar el 

servei. 

 

Abans d´iniciar l´ús del servei és necessari que els pares, mares o representants legals dels alumnes 

omplin la fitxa d´inscripció que s´adjunta com a Annex I on es facin constar les dades i telèfons de 

contacte i dades d´interès tals com malalties cròniques, al·lèrgies, medicació,... 

 

A partir de les 09:45h. del matí no es podran incorporar al servei de menjador tipologies de menús 

adaptades i a partir de les 10:30h. del matí no es podran incorporar al servei de menjador tipologies de 

menús normals. 

 

Quan finalitzi l´horari lectiu del matí, les monitores de menjador aniran a totes les aules per tal de recollir 

als alumnes que es quedin al servei de menjador, aquells alumnes que realitzin activitats extraescolars al 

migdia o activitats de reforç, serà la mestra o monitora de l´activitat corresponent qui acompanyarà el 

menor fins al menjador. No podrà assistir al servei cap alumne que no hagi abonat la quota corresponent. 

A les 15:00 h. les monitores del servei de menjador acompanyaran a cada un dels usuaris del servei a la 

seva aula, durant les setmanes que es realitzi només horari lectiu als matins, en cas que a les 15:10h. els 

responsables del menor no hagin anat a recollir l´alumne es deixaran els alumnes al servei d´atenció als 

infants en horari extraescolar (SAI). Per tal de poder deixar l´alumne al SAI, la monitora de menjador 

haurà d´omplir la fitxa d´ inscripció al servei i els pares hauran d´abonar la quota corresponent. 

 

Els alumnes de P3 i P4 portaran un pitet amb goma al col, que es retornarà diàriament dins la bossa de 

l´esmorzar. És una mesura d´higiene sobretot quan hi ha menjar amb salses o tomàquet. Els alumnes de 

P3 que es queden fixos al menjador tenen una agenda on cada dia s´apuntarà el que han menjat i les 

possibles incidències. En el cas que siguin eventuals se´ls donarà un full d´informació del menjador. 

 

Els alumnes d´infantil i primària després de l´àpat podran fer tallers o jocs dirigits al pati i als espais 

indicats. Els alumnes fixes de rebran un informe trimestral amb la seva evolució. 

 

La informació sobre els menús dels usuaris s´entrega anualment a l´escola en forma de llibre i es publica 

al tauló d´anuncis de l´escola. 

 

Sempre que un alumne no pugui menjar un tipus d´aliment determinat s´haurà de presentar un justificant 

mèdic. 

 

Quan l´alumne necessiti dieta astringent, s´haurà de notificar abans de les 09:45h. del matí. La dieta 

astringent no es prolongarà més de tres dies sense una prescripció mèdica. 

 

Quan un alumne no mengi un mínim que garanteixi que pugui desenvolupar correctament la seva tasca 

escolar, es comunicarà als pares/tutors, per telèfon o per escrit i també s´advertirà al tutor de l´escola. 
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Per administrar qualsevol tipus de medicació dins el temps que l´alumne està en el servei de menjador és 

imprescindible presentar: 

o Full d´autorització dels pares degudament emplenat 

o Prescripció mèdica amb data, nom de l´alumne, nom del medicament dosis, periodicitat i durada 

del tractament. 

Només s´administrarà un medicament a l´escola quan no hi ha la possibilitat que se li administri en 

l´àmbit familiar. Les monitores mai donaran la primera toma. 

 

Si es detecta qualsevol infecció, malaltia i/o plaga (polls, ...) que pugui perjudicar a la resta d´usuaris del 

servei, es comunicarà als pares/tutors. L´alumne serà donat de baixa del servei fins que el problema no 

estigui solucionat per evitar contagis massius. 

 

En cas d´accident es comunicarà immediatament als pares per telèfon per tal que es personin a l´escola 

per recollir a l´alumne i prestar-li l’assistència mèdica que necessiti. En cas de no poder localitzar als 

pares, i segons la urgència de l´accident es contactarà amb el telèfon d’emergències (112) per tal de 

requerir una ambulància i traslladar a l´usuari al centre mèdic corresponent per rebre assistència sanitària. 

 

ARTICLE 5. FALTES I SANCIONS 

 

Avís de menjador 

Considerem un avís de menjador el comportament i actituds incíviques per part de l´usuari i que 

perjudiquen el bon funcionament del servei i la convivència (crits, falta de respecte, molestar els 

companys, no fer cas del monitor si ja ens ha avisat 3 cops, etc.) 

 

 Actuació per part de monitor: 

o Advertir i fer reflexionar a l´alumne 

o El monitor informarà al coordinador/a de menjador de la situació. 

Si l´actitud de l´alumne esdevé incorrecte i reiterativa, s´aplicarà la mesura disciplinària que es consideri 

oportuna. 

 

 Actuació del responsable de menjador: 

o Informarà als pares de les actituds i/o accions incorrectes mitjançant una nota escrita: 

NOTA D´AVÍS DE MENJADOR, on s´explicarà els motius de la mateixa així com les 

accions preses pel monitor i la coordinadora. 

L´acumulació de tres notes d´avís de menjador esdevé una falta lleu. 

 

Falta lleu 

Considerem com a falta lleu l´acumulació de tres avisos de menjador.  L´acumulació de tres notes de falta 

lleu esdevé una falta greu. 

 

Falta greu 

Considerem com a falta greu aquells comportaments i actituds per part de l´usuari com una agressió 

física, malmetre materials voluntàriament o les instal·lacions i així com l´acumulació de tres faltes lleus. 

 

 Actuació per part del monitor: 

o El monitor informarà al coordinador/a del menjador 

 Actuació del responsable de menjador: 

o La coordinadora de menjador avaluarà la falta comesa, parlarà amb l´alumne per fer-lo 

coneixedor de la falta i aplicarà la mesura correctora que consideri oportuna que podrà 

ser ( no sortir al pati, llegir/copiar un determinat nombre la norma infringida) 

o Informarà a l´equip directiu del Centre 

o Informarà als pares de la falta greu comesa mitjançant nota escrita, on s´explicarà la 

falta comesa així com les accions preses pel monitor i la coordinadora. 

La nota de falta greu haurà de ser degudament signada pels pares/tutors conforme estan assabentats i 

retornada entre el 1er i 3er dia hàbil immediatament a la seva emissió. 
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Si la nota de falta greu no es retorna, l´alumne no podrà fer ús del servei del menjador fins a la devolució 

de la mateixa. 

L´acumulació de tres notes de falta greu esdevé l´expulsió del servei de menjador. 

 

Expulsions 

Motius d´expulsió del servei de menjador: 

o L´acumulació de tres faltes greus. 

 

El període d´expulsió del servei de menjador serà de : 

o Tres dies per acumulació de 3 faltes greus (un per cada falta) 

 

La coordinadora de menjador: 

o Informarà de la situació a la Direcció del centre 

o Redactarà un informe explicant els motius de l´expulsió 

o Redactarà la Notificació d´expulsió del servei de menjador. 

 

La notificació d´ expulsió haurà de ser retornada, degudament signada pels pares/tutors, el 1er dia hàbil 

immediat a la seva emissió. 

No podrà fer ús del menjador a partir del 1er dia hàbil a partir de la notificació d´ expulsió. 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest és el Reglament regulador del menjador escolar, va ser aprovat 

inicialment pel Ple de la Corporació en la sessió de 04 de maig de 2011  i definitivament aprovat per Ple 

de 30 d´ agost de 2012. Publicat el text íntegre de l’ esmentat Reglament en el BOP de Girona número 

198 de 15 d´ octubre de 2012. 

 

 


