ORGANITZACIÓ I NORMATIVA
DEL MENJADOR

El menjador forma part del nostre projecte educatiu; creim que és un lloc
de l´escola on s´ha de manifestar la nostra tasca educativa i de les famílies.
Ens preocupa el bon funcionament, no sols que els alumnes tenguin una
dieta correcta i equilibrada, sino que s´ incorporin els hàbits, normes i
actituds adequats que es treballen a les aules i al menjador.
Per aconseguir aquest objectiu ens coordinam professors, monitors de pati i
de menjador i també des de casa demanam la vostra col.laboració.
Comptam amb dos menjadors i 3 torns de servei:
Menjador petit:
● Torn de les 12:00h: alumnes Ed. Infantil (3 anys)
● Torn de les 13:00h: alumnes de 1r primària, extraescolars i vales
● Torn de les 14:00h: alumnes extraescolars i vales
Menjador gran:
● Torn de les 12:00h: alumnes Ed. Infantil (4 i 5 anys)
● Torn de les 13:00h: alumnes de 2n fins a 5è primària i vales
● Torn de les 14:00h: alumnes de 6è i ESO i vales.
Els alumnes fixos de menjador tenen un assignat un lloc fixo. Els que queden
per vale són col.locats segons la capacitat del dia.
Abans d’entrar a dinar els alumnes han de rentar-se les mans. Han d’entrar
amb ordre respectar les indicacions del seus monitors.
A partir del 6è de primària l’alumnat es servirà el menjar al seu plat. Abans
de sortir han d’haver recollit la taula i procurar deixar-la el més net possible.
Les normes s´han de complir en tot moment. Cada trimestre ens fixarem en
les proposades.
Us demanam que també a casa treballeu les normes trimestrals.

NORMES BÀSIQUES PER TREBALLAR PER TRIMESTRES
PRIMER TRIMESTRE

1. Saludarem el monitor BON DIA!
2. Entrarem tranquil.lament

3. No farem renou amb les cadires
4. Ens rentarem les mans abans de dinar
5. Demanarem “per favor“ i direm “gràcies”
SEGON TRIMESTRE
1. Parlarem en veu baixa
2. No jugarem amb els coberts
3. Menjarem amb la boca tancada
4. Abans i després de menjar el torcaboques
usarem.
TERCER TRIMESTRE
1. Damunt la taula les mans tindrem
2. Agafarem bé els coberts
3. No mossagarem el pa
4. Col.locarem la cadira quan acabem de dinar.
5. Direm adèu .
NORMES QUE AFECTEN DIRECTAMENT A LES FAMÍLIES.
Per al bon funcionament del menjador és necessari organitzar
els torns, els menús, els moments de pati i el control
d´assistència, a més de l´adquisició i el compliment de
normes,hàbits i actituds

Per aquest motiu creim oportú recordar la normativa:
DIETA:
S´ha de notificar el tipus i motiu de la dieta via plataforma del col.legi o
bé a l´agenda escolar a l´atenció del tutor.
La dieta, si ha de ser continuada s´ha de dur un certificat mèdic on
s´expliqui el motiu i el tipus de dieta a l´atenció del tutor.
Les al.lèrgies també s´han de notificar per escrit i també amb certificat
mèdic.
FALTES D´ ASSISTÈNCIA O DE PUNTUALITAT.
La falta d´assistència s´ha de avisar al tutor per justificar la seva falta .
Falta de puntualitat s´ha de avisar al tutor per justificar la seva falta i
poder organitzar el dinar si ha de menjar en un altre torn que no és el
seu.
L’import del menjador només es retornarà en cas d’hospitalització amb
la justificació o certificació corresponent.
ELS MEDICAMENTS
Els medicaments han de dur apuntades les següents dades:
-nom de l´alumne.
-dosi i hora de la medicació.
-curs i tutor.
ALTES I BAIXES
-Les altes i baixes del menjador s´han de comunicar abans del dia 21
de cada mes.
-la notificació per poder quedar a dinar s´ha de fer abans de les 11´15h
via plataforma o per telèfon..
FALTES DE DISCIPLINA
Les faltes podran ser lleus o greus.
-Faltes lleus:
Ocasionar desperfectes no greus, causats intencionadament de les
dependències de l´escola,del seu material o dels objectes i materials de
la resta de membres de la comunitat educativa.

Realitzar qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal
desenvolupament del servei:
-Córrer o provocar aldarulls a les dependències del menjador .
-Romandre en lloc no autoritzat.
-Barallar-se o insultar un/a company/a.
-Destorbar els companys del menjador.
Tenir una actitud negativa front al menjar.
-Faltes greus:
-Desobeir un monitor o qualsevol membre del personal de pati i/o de
Menjador.
-Incomplir una sanció.
-Agredir físicament qualsevol membre de la comunitat escolar.
-Provocar , per mal ús, greus perjudicis a les dependències i materials
de l´escola.Realitzar actes injustificats que alterin greument el normal
deenvolupament de les activitats del menjador.
-Sortir del centre sense autorització en les hores de menjador.
-Cometre tres faltes lleus.
Les faltes de comportament en el menjador o en els patis ( de
12:10 a 15:00h) poden suposar la pèrdua del dret de quedar a dinar
a l´escola durant un període determinat.
Totes les faltes seran comunicades als pares via plataforma del
centre.
-Tres faltes lleus computaran com una falta greu .
-Tres faltes greus l´alumne sancionat haurà de prescindir del Servei de
Menjador durant tres dies lectius com a màxim.
-En cas de reincidència de faltes greus, la Comissió de Menjador
decidirà quina seria la durada de la No assistència al Servei.
La sanció segons la falta :
*Amonestació a l´alumne i compromís per part seva de canviar
d´actitud i millorar el seu comportament.
* canvi de taula
*canvi de torn

* Suspensió del dret de dinar al centre des d´un dia fins a un mes.
* fer treballs compensatoris a l´hora de patis del migdia.
Tots els usuaris del Servei de Menjador han de conèixer i complir la
normativa del Servei.
La gravetat de les faltes serà considerada per la direcció i el tutor/a de
l’alumne/a.
Quan un alumne perd el seu dret a dinar a l´escola, no pot restar al
pati ni dinar d´entrepans a la classe. Pot assistir a les activitats
extraescolars i sortir de l´escola quan acabin.
Les sancions d´ aquesta normativa pretenen ser constructives, no
repressives. Abans d´adoptar aquestes sancions s´han esgotat les
mesures habituals com parlar amb l´alumne, treballar a classe,parlar
amb les famílies… Quan un alumne arriba a la Comissió de Menjador
és perquè ja s´han esgotat les altres vies.
Si les mesures d´aquestes normativa no són efectives , el cas pot
arribar a la Comissió de Disciplina del Consell Escolar.

Moltes gràcies, Comissió de Menjador.

