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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 

▪ Abans de dinar, els usuaris del menjador es renten les mans.  
▪ Els alumnes entren al menjador de la següent manera: 

- Infantil: entren al seu menjador acompanyats del mestre/a i ajudants de mestre/a, i 
seuen a les taules on hi troben ja el dinar servit. 

- 1r i 2n de Primària: entren en fila, acompanyats pel mestre/a. 

- De 3r fins a 6è de Primària i els de Secundària: s’esperen al pati i entren a mesura que 
s’anuncia la seva entrada per megafonia. 

▪ Continuant en fila d’un, agafen la safata i els estris i, sense empènyer ni jugar, passen per 
l’autoservei. Després s’asseuen a taula en el lloc assignat per dinar. 

▪ El personal de servei posa a la safata almenys la ració mínima estipulada.  

 

AL MENJADOR 

▪ El comportament al menjador s’ha de regir per les normes socials de convivència. 
 

▪ Cal fer un bon ús dels estris del menjador i tenir especial cura de deixar en bones 
condicions l’espai on s’ha menjat. 

▪ Cal evitar el malbaratament dels aliments que s’han servit.  

▪ Es podrà repetir la ració mínima sempre que l’alumne/a s’ho hagi menjat tot (excepte les 
postres). L’alumne ha de demanar-ho a l’assistent de menjador. 

 

SORTIDA DEL MENJADOR 

Un cop s’ha acabat de dinar: 

▪ Juntament amb la safata es porten els coberts, gots i tovallons al lloc indicat. 

▪ 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 docent assistent 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 de la família o 
tutors legals. El procediment a seguir és el següent: 

- Els alumnes d’Infantil ho comuniquen amb una nota de la família o tutors legals, que 
lliuren al tutor/a i aquest/a avisa a la cuina. 

- A Primària ho comuniquen amb una nota de la família; el tutor/a dona a l’interessat un 
resguard que ha de mostrar al personal d’autoservei a l’hora de dinar. Els resguards 
de règim els facilita el/la Cap d’Estudis a cada un dels tutors.  

- A 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 
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l’autoservei a l’hora de dinar i des de recepció s’avisa a la cuina. 

▪ A Secundària, els dimecres i divendres, 

- Els alumnes que hagin de quedar-se a dinar deixen les motxilles al lloc indicat.  

- Els que podrien gaudir del servei de menjador però no es queden a dinar, han de 
presentar al/la Cap d’Estudis una autorització la família o tutors legals: 

 Si és per a tot el curs, es presenta una sola vegada a inici de curs. 
 Si és ocasional, es presenta el mateix dia.  

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA  

▪ En el cas que s’observi de forma reiterada que un alumne no s’alimenta adequadament, 
sinó d’una forma insuficient i perjudicial per a la seva salut, caldrà parlar-ne amb l’alumne i 
posar-ho en coneixement del/la tutor/a i aquest informarà a la família o tutors legals. 

▪ El no compliment de la normativa del menjador pot comportar l’anul·lació temporal o 
definitiva de l’ús del servei, tenint en compte el Reglament de Règim Intern.  
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