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El menjador és un servei que el col·legi ofereix i no una obligació inherent a la seva funció
acadèmica. Tothom qui vulgui gaudir-ne haurà de tenir en compte aquesta normativa.
ENTRADA AL MENJADOR
•

Els alumnes entren al menjador de la següent manera:
-

Infantil: entren per la porta principal i seuen a les taules on hi troben ja el dinar posat.
1r i 2n cursos de primària: en fila acompanyats pel tutor/a i passen pel molinet i seuen
en el lloc que tenen assignat.
De 3r fins a 6è de primària i els de secundària, s’esperen al pati abans de la primera
porta d’entrada, i entren a mesura que se’ls crida per megafonia passant pel molinet

•

Continuant en fila d’un, agafen la safata, el pa i els coberts (excepte primària que els
troben a taula) i, sense empènyer ni jugar, passen per l’autoservei. Després s’asseuen a
taula per dinar.

•

En passar per l’autoservei, s’atansa la safata per facilitar el servei del personal, el qual
posa a la safata la ració estipulada per a Primària i ESO; si un en vol menys, com a mínim
ha d’agafar la meitat de la ració normal.

•

Els alumnes de primària seuen al lloc estipulat; els alumnes de secundària i batxillerat
ocupen les taules segons van entrant

•

Sempre que hom s’adreci al personal de servei es farà educadament.

AL MENJADOR
•

Cal seure correctament a la cadira, amb les mans damunt la taula i es parla sense cridar
amb els companys.

•

Els coberts s’han d’utilitzar per la funció que els és pròpia, agafant-los correctament pel
mànec; no s’ha de jugar amb ells ni fer soroll.

•

Quan falti aigua a la gerra, un de la taula va a la pica del mateix menjador i l’omple fins a
una mesura que eviti que l’aigua es vessi amb facilitat. Per aixecar-se en aquest i altres
casos necessaris, els de primària demanen permís alçant la mà i esperant que l’assistent
els el doni; els de secundària ho fan lliurement.

•

S’ha de tenir especial cura en no embrutar la taula amb menjar i en evitar que es vessi
l’aigua.

•

És obligatori menjar tot el que s’ha servit. No es permet, per tant, donar-lo a un company,
llençar-lo, amagar-lo o fer-lo malbé.

•

Els alumnes s’han d’acostumar ja des de petits a menjar de tot i fer-ho en l’ordre més
coherent: primer plat, segon plat –acompanyats amb el pa i l’aigua- i les postres.

•

El primer plat acostuma a ser el més nutritiu dietèticament parlant. Per això es podrà
repetir del primer plat sempre que s’hagi acabat el que ja s’havia servit; excepcionalment
es podrà repetir del tall sempre que s’hagi menjat el primer plat; en qualsevol cas l’alumne
ho ha de demanar al professor i aquest consultar-ho amb el personal de l’autoservei.
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SORTIDA DEL MENJADOR
•

Un cop s’ha acabat de dinar,
-

-

Infantil porten la safata al lloc indicat per a les deixalles i són ajudats per un adult.
Després tornen a seure al seu lloc i s’esperen fins que - quan n’hi hagi un grup - un
assistent els acompanyi i els deixi a la custòdia dels altres mestres sortint per la sala
annexa al menjador.
Primària alcen la mà, esperen que vingui l’assistent a comprovar que s’ho hagin
menjat tot i que el lloc està suficientment net. Després porten la safata al
rentavaixelles.
Secundària porten la safata al rentavaixelles sense necessitat de demanar permís. Un
professor, però, controla que s’hagin menjat tot el que s’ha servit; en cas que no s’ho
hagin acabat han de tornar al lloc i menjar-s’ho.

•

Juntament amb la safata es porten al rentavaixelles, els coberts, gots i tovallons, tenint
cura de deixar la taula neta. Cada una d’aquestes coses es diposita en el lloc disposat a
l’efecte.

•

No és permès treure del menjador gots, coberts ni menjar.

CASOS ESPECIALS
•

Quan un alumne que habitualment no gaudeix del servei de menjador s’hi ha de quedar
algun dia esporàdicament, ha d'indicar-ho al professor que passa llista.

•

En cas de necessitar règim durant un període llarg, s’ha de portar certificat mèdic. Si es
tracta d’indisposicions transitòries n’hi ha prou amb la comunicació escrita dels pares. El
procediment a seguir és el següent:
-

-

•

Els alumnes d’infantil ho comuniquen amb una nota dels pares que lliuren al tutor i
aquest avisa a la cuina.
A primària ho comuniquen amb una nota dels pares; el tutor dóna a l’interessat un
resguard que han de mostrar al personal d’autoservei a l’hora de dinar. Els resguards
de règim els facilita la direcció d’etapa a cada un dels tutors. En cas d’haver-hi molta
quantitat d’alumnes amb necessitat de règim, la direcció d’etapa avisa a la cuina, sinó,
la cuina sempre disposa d’una quantitat suficient de menú de règim.
Secundària ho comuniquen amb la butlleta de comunicacions; l’alumne en arribar al
col·legi la lliura a recepció on li donen un resguard que ha de mostrar al personal de
l’autoservei a l’hora de dinar i des de recepció s’avisa a la cuina.

Els divendres (i també els dimecres per als alumnes de segon de batxillerat):
-

Els alumnes de secundària que hagin de quedar-se a dinar deixen les carteres a la
sala indicada. Després de dinar, es queden al pati de la planta 0 i a partir de les 14:55
h. les van a buscar acompanyats d’un assistent.
Els que podrien gaudir del servei de menjador però no es queden a dinar, han de
presentar al cap d’estudis una autorització dels pares o tutors legals:
>
>

Si és per a tot l’any, es presenta una sola vegada a inici de curs.
Si és ocasional, es presenta el mateix dia.
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
•

Qualsevol alumne que no s’alimenti adequadament, sinó d’una forma insuficient i
perjudicial per a la seva salut, a judici dels responsables del menjador, serà avisat
seriosament pel tutor i es notificarà als pares. En cas de no millorar podrà ser apartat
d’aquest servei temporal o definitivament per bé de la seva salut. La determinació la
prendrà el cap d’estudis, escoltats el professor, el tutor i els pares, i amb el vist-i-plau del
director del col·legi.

•

Les conductes contràries a les normes de convivència es divideixen en tres: conductes
mereixedores de correcció, conductes considerades faltes greus, i conductes
considerades faltes molt greus.
-

Es consideren conductes mereixedores de correcció:
>
>
>

-

Conductes considerades faltes greus:
>
>
>
>

-

Les tipificades com a tals en el Reglament de Règim Intern.
La desconsideració greu envers el personal de servei.
No assistir al menjador de manera habitual, sense cap justificació.
Sortir del recinte escolar durant el migdia.

Conductes considerades faltes molt greus:
>
>

•

Les tipificades com a tals en el Reglament de Règim Intern.
L'incompliment d'alguna de les normes anteriors.
La falta de puntualitat.

Les tipificades com a tals en el Reglament de Règim Intern.
Les desconsideracions molt greus envers el personal de servei.

Les mesures correctores d’aquestes conductes s’aplicaran habitualment en el marc del
servei de menjador, i podran ser:
-

Per a les conductes mereixedores de correcció
>
>
>
>
>
>

-

Per a les conductes considerades faltes greus.
>
>

>
>

-

Amonestació oral.
Amonestació per escrit redactada pel mestre/professor assistent i comunicada als
pares o representants legals.
Privació d’un temps d’esbarjo o activitat lúdica o cultural que es desenvolupi al
migdia.
Canviar l’alumne de taula o dinar en un altre torn.
Recollir i netejar el què s’hagi llençat o embrutat.
Qualsevol altra sanció, relacionada amb la falta comesa, sempre que sigui
raonable i pedagògica.
Advertiment per escrit a pares o tutors legals, de la falta comesa.
La realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials
causats, si s’escau, o altres tasques que siguin útils al centre i educatives per a
l’alumne sancionat.
La privació d’un temps d’esbarjo o activitat lúdica o cultural que es desenvolupi al
migdia, durant un temps màxim d’un mes.
La privació del servei de menjador escolar per un període no superior a 5 dies.

Per a les conductes considerades faltes molt greus.
>
>

Privació del servei de menjador escolar per un període no superior a tres
setmanes.
Privació del servei de menjador escolar el temps que resti per acabar el curs.
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D’acord amb el que prescriu el Reglament de Règim Intern,
-

-

Les mesures correctores vers conductes mereixedores de correcció les aplicarà cada
mestre/professor.
Les mesures correctores vers conductes considerades faltes greus, el
mestre/professor les posa en coneixement del cap d’estudis i del tutor. En el cas de
Secundària, les aplica de manera consensuada el tutor, el cap d’estudis i el
responsable de convivència
Les mesures correctores vers conductes considerades faltes molt greus les aplica el
cap d’estudis, després d’haver escoltat l’equip de coordinació d’Etapa, amb el vist-iplau del director del Centre.
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