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1. INTRODUCCIÓ 

El servei de menjador escolar té el caràcter de servei complementari i 

necessari del centre i pretén donar resposta adequada a les necessitats de 

moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral o personal, demanen la 

prestació en el centre docent del servei de menjador escolar en el període del 

migdia. 

Aquest servei el gestiona l’AMPA del centre i atén tant als alumnes de l’escola 

com als alumnes de la llar d’infants “Lo carrilet” del mateix municipi. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 

Les instal·lacions del menjador es divideix en dues parts ben diferenciades: la 

cuina i el menjador. 

A la sala per menjar hi ha 9 taules entre quatre i sis comensals ocupades pels 

alumnes de primària, una filera de taules on es reparteixen els i les alumnes 

d’educació infantil, dues taules per l’equip de mestres i una taula auxiliar. 

També es disposa d’un espai per rentar les mans i les dents i un armari on s’hi 

guarden els estris d’higiene bucal. 

El menjador escolar té prevista una capacitat màxima de 80 comensals.  

 

3. OBJECTIUS 

L'objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives 

dels/les alumnes i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut 

en el marc de la convivència ordinària en el centre; promovent l’adaptació a la 

diversitat dels menús i l’educació en l’acte de menjar que inclou la tolerància, la 

solidaritat i la convivència. 

 

3.1. En educació alimentària 

- Conèixer els aliments i consolidar hàbits d’alimentació saludable. 

- Adoptar hàbits d'higiene i de postura adequats. 

- Parlar amb un to de veu moderat. 

- Utilitzar correctament els coberts i tovalló. 

- Comprendre i utilitzar les normes bàsiques de comportament a taula. 

- Valorar la importància d'ingerir aliments d’una dieta equilibrada. 
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- Col·laborar en les tasques organitzatives en el moment de menjar. 

 

3.2. En educació del temps lliure 

- Desenvolupar activitats plàstiques, gaudint amb la seva realització i valorant el 

treball propi i el dels altres. 

- Realitzar activitats lúdiques i esportives de forma cooperativa, valorant l'esforç 

en equip. 

- Saber aprofitar el temps lliure per a realitzar activitats d'estudi, lectura o 

d'altres que contribueixin a la seva formació i millora de les relacions personals. 

- Tenir cura dels espais i els materials utilitzats en temps de menjador. 

 

4. ACTIVITATS 

4.1. En educació alimentària 

- Rentar-se les mans abans i després de dinar. 

- Rentar-se les dents després de dinar. 

- Utilitzar els coberts i el tovalló.  

- Mantenir l'espai del menjador net i ordenat amb la finalitat de crear un ambient 

agradable per a dinar. 

 

4.2. En educació del temps lliure 

En la realització d’activitats desprès de dinar, els/les alumnes poden optar per 

diferents alternatives, respectant sempre els horaris, el material i l’espai utilitzat. 

Les activitats i els espais que poden realitzar i utilitzar són: 

Tennis taula, spiribol, i pista poliesportiva. 

Zona del sorral i jocs motrius. 

Punt de lectura. 

Biblioteca (per poder fer deures i estudi). 

Pels alumnes d’educació infantil i fins a primer curs de primària hi ha el servei 

de migdiada, dut a terme per dues monitores.  

 

5. HORARI 

El temps de menjador escolar comprèn des de les 12:30 h fins les 15:00 h  de 

dilluns a divendres.  
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A les 12.30h una mestra de la Llar recull els àpats del alumnes amb un carret 

especial per al transport d’aquest. La Llar es troba ubicada a 50m de l’escola, 

just al costat. 

Horari de l'alumnat comensal és de les 12:40h a les 13:30h de dilluns a 

divendres. (Qualsevol variació d’aquest horari pot ser degut a activitats 

programades per l’equip educatiu del centre o  l’AMPA). 

Horari de l’esbarjo del migdia és des de les 13:30h a les 14:45h, deixant la 

resta de temps a hàbits d’higiene i coordinació dels alumnes. 

En horari intensiu l’hora de recollida serà a partir de les 14h i fins a les 15:00h i 

NO hi haurà hora de la son. 

Horari de servei de menjador dels mestres de 13:45h a 14:45h. 

Les portes d’entrada al centre les obriran i tancaran les monitores de menjador i 

l’horari serà: 

- Obrir, 12:30h  -  Tancar, 12:40h. 

- Obrir, 14:55h – Tancar, 15:10h. 

- En jornada intensiva: Obrir, 13h  -  Tancar, 13:10h. 

 

Planificació horària  

Horari cuineres: 

• 9h a 12:30h Elaboració dels menús corresponents a la cuina, 

organització i parament de l’espai. 

• 12:30h a 14h servir als comensals. 

• 14h a 15h recollir i netejar la cuina i el menjador.  

Horari alumnes i monitores : 

9:00h a 9:30h 
• Una monitora passa per les aules a controlar el nombre d’alumnes de 

menjador. 

12:30h  
• Els nens i les nenes de P4 fins a 6è surten de l’aula i baixen al pati.  

• Una monitora recull els infants de P3 a la porta de l’aula.  

Tenen una estona d’esbarjo  (10 min- 15 min) abans d’entrar al menjador. 

12:45h  
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• Hàbits d’higiene abans de l’entrada al menjador i dinar. 

13:15h  

• Rentar les dents i les mans quan s’acaba de dinar. 

• Sortida al pati dels nens i les nenes que ja han acabat. (Les monitores 

fan torns per sortir al pati: una de les monitores es queda a la sala del 

menjador fins que han acabat tots i l’altra monitora surt al pati amb la 

resta d’alumnes que ja han acabat de dinar. (Les monitores fan torns  

per setmanes).  

13:30h 
• Els infants que fan la migdiada van amb les monitores cap a l’aula de 

psicomotricitat, on s’adapta la sala amb estores, i  matalassets per 

descansar i/o dormir.  

• La resta d’alumnes realitzen les activitats programades  

 

14:45h  

• Recollida de material. 

• Rentar mans i ens preparem per anar a classe. 

 

15:00h  

• Les monitores acompanyen als alumnes d’infantil a fer les files.  

 

6. PERSONAL TREBALLADOR I LES SEVES FUNCIONS 

L’equip del servei del menjador està format per: 

Dues cuineres  

Les cuineres desenvoluparan les següents funcions: 

1. Dissenyar els menús – coordinades i assessorades per un nutricionista. 

2. Comprar els productes 

3. Confeccionar i servir els àpats  

4. Tasques d’organització de la cuina i la neteja del menjador i la cuina. 

L’horari de les cuines es revisarà cada any en funció del nombre de comensals. 
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Dues monitores de menjador  

Les monitores de menjador desenvoluparan les funcions següents: 

1. Atendre i custodiar l’alumnat durant la totalitat del temps de prestació del 

servei de menjador escolar. 

2. Vetllar per l’ordre i resoldre les incidències que es puguin presentar, actuant 

segons les normes establertes en el projecte educatiu de menjador del centre. 

3. Prestar especial atenció a la funció educativa del menjador, principalment a 

l’adquisició d’hàbits alimentaris i sanitaris. 

4. Prestar especial atenció a l’exercici d’activitats lúdico-educatives previstes en 

el programa anual de menjador. 

5. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pels responsable 

directes de la prestació del servei en coordinació amb l’equip directiu del 

centre. 

 

 Dues monitores de “l’hora de la migdiada”    

1. Recollida dels infants que fan migdiada quan han acabat de dinar.  

2. Organització i preparació de la sala per a la son (parar els llitets i estores, 

posar els llençols...) 

3. Atenció i vigilància durant la migdiada d’aquests alumnes.  

4. Acompanyar als alumnes fins a l’aula quan ja ha acabat aquest servei. 

5. Recollir i retornar el material utilitzat per aquest servei a les famílies. 

 

7.  MESURES DE SEGURETAT 

Pel que fa a les mesures de seguretat alimentàries disposem de dietes 

especials per l’alumnat que ho necessiti, ja  sigui per prescripció mèdica i/o 

creença després d’estudiar cada cas individualment. Els alumnes amb 

intoleràncies o al·lèrgies alimentàries  tenen un espai propi en la ubicació de les 

taules. En tots els casos es segueixen les normes d’higiene per garantir que 

tots els menús siguin els adequats i no hi hagi contaminacions entre aliments.  

Les instal·lacions de la cuina industrial a gas tenen sistema de seguretat que 

no permet la posada en funcionament si no està engegat l'extractor. També hi 

ha ventilació adequada i detector de fums, les finestres de la cuina tenen tela 

mosquitera. La cuina és una zona d’accés restringit (no entrarà a la cuina, 

l'alumnat ni cap persona aliena al centre). 
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Es posarà especial atenció amb l'alumnat més menut en l'ús d'instruments 

tallants o perillosos (coberts, plats calents, …). 

Quan es porta a terme una simulació d'evacuació o evacuació real, l'alumnat 

seguirà les indicacions del professorat i personal de menjador (cuineres i 

educadores). 

 

8.  NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR 

8.1. Calendari 

El menjador funcionarà de setembre a juny, seguint el calendari escolar. 

 

8.2.  Comensals 

D’acord amb la resolució ENS/1384/2016 del 27 de maig de 2016, hi haurà 

comensals fixes per a tot el curs i comensals esporàdics. Als comensals fixes i 

a les famílies que ho demanin, amb  antelació,  se’ls facilitarà el menú del mes i 

també es penjarà al taulell d’anuncis de l’escola.  

• Es consideraran comensals fixes, els que es quedin al menjador tot el 

curs escolar i/o l’utilitzin tres o més dies de la setmana acordats amb 

antelació. 

• Els esporàdics són aquells comensals que es quedin al menjador dies 

puntuals o menys de tres dies a la setmana. 

• Els mestres, que pagaran la mateixa quota que els alumnes tot i no 

utilitzar el servei de monitors de menjador. 

El volum màxim d’àpats servits al dia oscil·la al voltant de 70 – 80 menús 

(inclosos mestres i alumnes de la llar). 

 

8.3.  Quotes 

Als comensals únicament se’ls podrà aplicar un dels dos preus fixats i no hi 

haurà diferència de preu pel fet de ser socis o no socis de l’AMPA.  

Llistat de preus per menú i dia a l’escola: 

Usuaris fixes: 5.50 €/ dia  

Usuaris esporàdics: 6.50 €/dia 

Llistat de preus per menú i dia a la llar: 

Usuaris fixes: 3.50 €/ dia  
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Usuaris esporàdics: 4.20 €/dia 

 

Anualment es revisaran les quotes d’acord amb el compte d’ingressos i 

despeses del menjador, així com tenint en compte la normativa vigent i, si 

s’escau, es farà la corresponent modificació. 

 

8.4 Pagament 

S’adquireix la condició de comensal quan l’alumne és admès i abona les quotes 

en el termini que més avall s’indica. 

Es descomptaran els dies d’excursió, els de lliure disposició i festes locals 

acordades en consell escolar.  

Els usuaris de menjador poden abonar l’import a través d’un rebut bancari el 

darrer dia del mes o en efectiu (els fixes ho abonen a final de mes i els 

esporàdics el mateix dia del servei). 

Els alumnes que reben beca de menjador del Consell Comarcal realitzen el 

pagament corresponent un cop estudiat cada cas en particular. 

 

La manca de pagament de les quotes mensuals suposarà la baixa automàtica 

del servei de menjador i es realitzaran les gestions necessàries per a cobrar 

l'import del deute, més despeses bancàries. 

 

En el cas que l’usuari falti cinc dies o més seguits, encara que s’escaigui en 

canvi de mes,  es descomptarà del rebut.  

Es considerarà excepcional el mes de juny, pel fet de la jornada intensiva, i 

s’efectuarà el pagament del servei de menjador, un cop s’hagi consultat de 

forma expressa als pares/mares o tutors dels usuaris.  

A la llar aquest descompte serà a partir de cinc dies sense que siguin 

consecutius. 

Les excepcionalitats que puguin ocasionar-se es consultaran amb l’AMPA i 

amb la direcció del centre.  
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9. DRETS I DEURES DELS USUARIS DEL SERVEI I DE LES SEVES 

FAMÍLIES 

9.1. Drets  

L’usuari del servei de menjador escolar té dret a: 

a) Rebre una dieta equilibrada i saludable. Atenent les possibles intoleràncies o 

al·lèrgies a determinats aliments, així com a necessitats esporàdiques d’una 

dieta tova. 

b) Rebre orientacions en matèria d’educació per a la higiene i la salut i 

d’adquisició d’hàbits alimentaris i socials. 

c) Participar en les activitats educatives programades. 

d) Rebre, si és procedent, les ajudes assistencials per a la prestació del servei, 

d’acord amb la normativa vigent i gestionat pels serveis socials d’organismes 

públics. 

Els pares, mares o tutors de l’alumnat tenen dret a: 

a) Ser informats periòdicament de la programació de menús del servei de 

menjador i de les particularitats que el seu fill/a pugui tenir. 

 

9.2. Deures 

L’usuari del servei de menjador escolar està obligat a: 

a) Acceptar i respectar el projecte educatiu del menjador.  

b) Observar un comportament adequat segons les normes de convivència. 

c) Respectar el personal que presta el servei i complir les seues orientacions. 

d) Mostrar respecte i consideració cap a la resta de l’alumnat usuari. 

e) Respectar les instal·lacions i utilitzar adequadament el mobiliari i el 

parament. 

f) Participar en les activitats educatives programades. 

Els pares/mares/tutors de l’alumnat usuari, així com la resta d’usuaris, estan 

obligats a: 

a) Abonar la quantia que els correspongui pel cost del servei. 

b) Respectar tot el que estipula  el projecte educatiu del menjador. 
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10. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Sent el menjador un servei educatiu, cal comportar-se d’acord amb les més 

elementals normes d'educació, responsabilitat i convivència, d’igual manera 

que al centre (NOFC). 

El menjador és un context ideal per practicar la convivència, les bones formes i 

les actituds de solidaritat i servei als altres. A més del foment d’hàbits higiènics, 

d’alimentació equilibrada i educació per a la salut. 

Les normes de funcionament del menjador escolar impliquen a tot el centre. 

 

10.1. En el temps de dinar 

- L'alumnat haurà de ser respectuós amb els altres i estar atent a les 

indicacions de les monitores. Es posarà especial atenció en les actituds 

irrespectuoses tant amb els seus iguals com amb les cuineres i monitores. 

- L’alumnat s’haurà de rentar les mans abans i desprès de menjar. 

- L'alumnat entrarà i sortirà del menjador de forma ordenada. 

- Ocuparà el seu lloc i adoptarà la postura correcta. 

- Utilitzarà correctament els coberts.  

- Ha de beure i menjar pausadament. 

- Ha d'utilitzar el tovalló. 

- Es comunicarà amb els companys i companyes amb un to de veu adequat. 

- No llençarà ni tirarà el menjar a la taula o al terra.  

- L’alumnat col·laborarà en les tasques de desparar taula, neteja i ordre. 

- L'alumnat dinarà en el temps estipulat. 

- Tot l'alumnat menjarà el mateix menú, a excepció d'aquell que per prescripció 

mèdica i/o creença necessiti un règim o menú especial. 

 

10.2. En els moments de temps lliure 

- L'alumnat haurà de ser respectuós amb els altres i estar atent a les 

indicacions de les monitores. 

- L'alumnat participarà en les activitats programades per les monitores, atenent 

i respectant l’organització prevista per aquestes. 

- L'alumnat només podrà accedir a les estances assenyalades per les 

monitores i sempre acompanyat per aquestes.  
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- L'alumnat de menjador romandrà dins del recinte escolar sota la 

responsabilitat de les monitores, en el període del migdia. Si qualsevol 

alumne/a necessita sortir durant aquest període, cal que el pare, mare o 

persona autoritzada, vingui personalment a recollir-lo i/o li comuniqui a l’escola 

o a les monitores. 

 

11. MATERIAL QUE APORTARAN ELS USUARIS 

11.1 D’higiene personal 

• Tovalló. Es retorna cada setmana a les famílies per rentar-lo. 

• Bossa d’higiene personal: raspall de dents, pasta dental, crema solar  

(voluntari). Es retorna la bossa d’higiene a final de trimestre o quan les 

monitores ho considerin necessari. 

11.2 Per l’hora de la son 

• Manta prima. 

• Coixí o nino (voluntari) 

Quan les monitores creuen convenient el material es retorna a les famílies 

per rentar-ho. 

 

 

L’AMPA per tal de millorar i actualitzar el servei de menjador escolar contracta 

periòdicament una empresa externa amb la finalitat de revisar els menús, 

l’organització i el funcionament del servei. 

 

 

Data d’aprovació a Consell Escolar,  26 de gener de 2017. 

Signat, 

 

 

Rosa Miralles Pascual 

Presidenta. 

 

Darrera actualització gener de 2017. 


