
 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLA ARGENTONA 

- Famílies: 

 Es considera usuari fixe durant tot l’any si utilitza el servei mínim deu dies al 

mes i el preu és de 6,20€. 

 El pagament del servei de menjador es fa del  1 al 7 del mes corresponent, 

sempre es paga per endavant mitjançant domiciliació bancària ( si algun rebut 

és retornat les despeses generades aniran sempre a càrrec de l’usuari ). 

 Si s’utilitza el servei esporàdicament s’ha d’avisar i pagar directament a la 

coordinadora de menjador ( final del menjador gran ) entre les 8,45h i les 

9,45h del matí. 

 Perquè no es cobri el menú en cas que no s’utilitzi el servei s’ha d’avisar a la 

coordinadora de menjador abans de les 9,45h del matí. 

 Cal emplenar la fitxa amb les dades i el telf. ( mínim 2 tlf ) actualitzats, per 

qualsevol  incidència durant el servei de menjador i retornar-la a la 

coordinadora de menjador.   

 El menú és aprovat per la junta de menjador trimestralment. Segueix els 

criteris  donats per la Generalitat i supervisat per un equip de nutricionistes. El 

menú només s’adaptarà en el cas que el nen tingui necessitats específiques 

(malaltia, intolerància, al·lèrgia ...i sempre sota prescripció mèdica). Si no hi ha 

recomanacions del metge no es podrà fer cap dieta específica . 

 Cada trimestre es penja a la web de l’escola el menú corresponent. 

 Només es faran 2 dies de dieta sense prescripció mèdica. 

 NO s’administrarà cap tipus de medicament sense la recepta del metge. A la 

recepta ha d’haver-hi indicada la dosi i s’ha d’acompanyar de l’autorització 

dels pares ( podeu trobar el model de l’autorització a la web de l’escola ). 

 

El servei de menjador no es fa responsable de cap alumne que no es quedi a 

dinar encara que faci alguna activitat al migdia. El responsable sempre serà 

l’encarregat de l’activitat extraescolar fins l’hora de finalització i s’ha 

d’encarregar de la sortida d’aquests alumnes. 

 

Si algun nen/a es queda a dinar i ha de marxar de l’escola dins l’horari de 

menjador s’ha d’avisar abans a la responsable ( Eva 681.612.303 ). 

 

Els hàbits s’han de treballar a casa, a l’escola i, per suposat al menjador 

escolar. 

 

 

 

 

 

 



NORMES PER TOTS ELS USUARIS I USUÀRIES DEL SERVEI 

 A l’hora de menjador només es pot anar a les aules acompanyats/des d’un monitor/a i 

no es pot estar dins de l’edifici sense permís. 

 S’ha de tenir una bata exclusivament per menjador fins a P5 ( marcada amb el nom del 

nen/a ). 

 Les bates i els raspalls de dents es deixen els dilluns en una caixa destinada a la 

recollida de les bates de menjador i la podreu trobar davant el menjador de P3 ( 

passadís de cuina ). 

 S’ha de menjar de tot sense fer excepcions, si més no tastar-ho, només es faran 

excepcions en cas de malaltia, justificada per prescripció del metge. 

 Quan hi hagi una incidència rellevant i reiterativa, la coordinadora de menjador 

informarà la família via telèfon o a través d’una nota a l’agenda i al tutor/a de 

l’alumne. Si persisteix el problema, s’informarà a la comissió de menjador i si la 

comissió de menjador ho creu convenient es farà el traspàs a la comissió de 

convivència del Consell Escolar. 

  L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, sense empentes ni crits. 

 Abans de seure a la taula han de rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

 S’han d’utilitzar els estris de menjador correctament. 

 Els infants han de seure de forma correcte. 

 Els infants han de tenir cura de la higiene personal. 

 Els infants han de participar de forma activa a l’hora de parar i recollir les taules. 

 S’ha de parlar dins del menjador amb un to de veu adequat. 

 S’han de demanar les coses de forma correcte. 

 S’ha de fer un bon ús de tot el material. 

 S’ha de tenir un comportament respectuós envers als companys/es i els monitors/es. 

 

L’equip d’educadors/es del menjador treballa per fomentar i transmetre valors de 

convivència, educació, respecte, salut, hàbits i valors socials. 

 

 

MATERIAL DELS USUARIS/IES DEL SERVEI 

 

- Alumnes de P3: 

 Una muda de recanvi sencera. 

 Una bata per menjador. 

 Una manta petita a l’hivern i un llençol petit a la primavera. 

 Un peluix no gaire gran. 

 Un estoig amb els estris per rentar-se les dents ( raspall i pasta ).  

 

TOT DEGUDAMENT MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A dins una bossa 

destinada al servei de menjador.  

La podeu deixar els dilluns en una caixa destinada a la recollida de les bates de menjador i la 

podreu trobar a l’entrada del menjador de P3. 

La bossa es retornarà cada divendres. 

 



- Alumnes de P4 i P5:  

 

 Una bata per menjador. 

 Un estoig amb els estris per rentar-se les dents ( raspall i pasta ). 

 

- Alumnes de Primària: 

 

 Cal que els alumnes de 1r a 6è de Primària portin un necesser amb estris per 

rentar-se les dents. Cal que tot estigui marcat amb el nom de l’infant. * 

 

(*) els raspalls de dents seran retornats a casa setmanalment per un tema 

d’higiene, i us demanem a les famílies el compromís de comprovar l’estat del 

raspall i de retornar-lo dilluns següent perquè els infants agafin l’hàbit de 

portar-lo a la motxilla el dilluns i endur-se’l els divendres. La pasta dentífrica 

també serà demanada a casa quan aquesta estigui acabada.  

 

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. 

Esberla : Mireia Caldés . Telèfon: 681 60 84 41 

 


