
 
 
 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT MENJADOR 
                                   
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats de tots els 
membres de la comunitat educativa; per tant ha de respectar la normativa 
vigent. Les faltes comeses podran ser considerades lleus i greus. 
 
Es consideren faltes lleus:  
 
1.- Fer xivarri excessiu de manera habitual en entrar, en sortir i en l’àpat. 
2.- Fer un mal ús dels aliments i/o estris del menjador . 
3.- Intencionalitat reiterada en el fet de deixar-se el menjar al plat. 
4.- Seure incorrectament i /o aixecar-se de taula sense un permís. 
5.- Ser poc acurat en demanar el que es vol o necessita. 
6.- Comportar-se de forma lleument molesta o interferint en certa manera 
l’activitat de qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 
Es consideren faltes greus: 
 
1.- Faltar al respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa 
(monitors/es, companys/es,...). 
2.- No fer cas als monitors/es. 
3.- Sortir del menjador o del recinte escolar sense permís o obrir les portes 
sense autorització de l’adult responsable. 
4.- Sostreure objectes de l’escola, del menjador o dels companys i companyes. 
5.- Causar desperfectes de manera intencionada al material del menjador, de 
l’escola o dels companys i companyes. 
6.- Acumulació de faltes lleus (3). 
 
En tots aquests supòsits el personal de menjador omplirà el full 
d’incidència per tal que la família estigui informada. 
 
En cas que sigui necessari s’adoptaran mesures a fi de corregir els actes 
contraris a les normes establertes i les conductes greument perjudicials per la 
convivència i pel bon funcionament d’aquest servei. Aquestes mesures i 
sancions que preveu la normativa, les Normes d’Organització i Funcionament 
de l’escola , han de ser proporcionades a la conducta i ha de tenir en compte el 
nivell escolar en que es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i 
socials. 
Per contribuir en el manteniment i millora del procés educatiu, el procés que 
s’estableix serà la comunicació per part de la persona delegada de la titularitat , 
sempre d’acord  amb el tutor/a, i aquest amb el director o directora, continuant 
el procés tal i com està establert a l’escola. 
Aquestes faltes seran comunicades per escrit als pares o tutors, i les hauran de 
tornar signades a l’escola. 



En cas de faltes greus, la direcció del centre amb la coordinadora de menjador, 
convocarà als pares o tutors per trobar solucions al problema, i prenent 
mesures correctores.  
 
 
 
 
Mesures correctores  
 
En cas que algun alumne cometi alguna de les faltes anteriorment enumerades 
el personal de menjador procedirà de la següent manera i d’acord amb la 
gravetat: 
 
-Amonestació verbal. 
-Amonestació escrita a través de l’agenda. 
-Trucada a la família en cas d’absència injustificada o mal comportament. 
-Exclusió de la possibilitat d’ús del servei de menjador durant un període de 
temps a decidir per la Comissió de Menjador i prèvia comunicació a la família. 
 
A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 
compte les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la 
situació. 
 
Circumstàncies que disminueixen la gravetat: 
 

- El reconeixement espontani per part de l’alumne/a de la seva conducta. 
- No haver comès amb anterioritat faltes.  
- La presentació d’excuses en els casos d’injúries , ofenses i alteració de 

l’ordre. 
- La falta d’intencionalitat. 

 
Circumstàncies que intensifiquen la gravetat: 
 

- La premeditació i reiteració. 
- La publicitat manifesta. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


