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1. GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
Ei servei de menjador de ioEscoia ia Canonja està supervisat per ioAMPA i ia gestió ia 
porta a terme ioempresa Aiiment Art, tant dei menjar com dei servei de monitors.

LoAMPA està constituuda iegaiment per una junta on eis seus membres soorganitzen en 
comissions per tai dointentar optimitzar eis eseorços, portar una acurada organització i 
gestió deis dieerents projectes, serveis i activitats quue sooeereieen.

La junta de ioAMPA té ies següents euncions en reiació ai servei de menjador:

 Estabiir una comissió de menjador dins ia junta de ioAMPA. Aquuesta comissió 
soencarrega directament de ia supervisió dei servei: pressupostos, organització, 
controi de quuaiitat, seguiment dei servei, etc. 

 Aprovar ei pressupost anuai dei servei, feant ioimport per dia de menjador.
 Estudiar ies propostes de miiiora quue arribin per quuaisevoi via i si soescau 

portar-ies a terme.
 Vaiorar ies incidències quue puguin sorgir en reiació ai servei i determinar ies 

actuacions quue caigui prendre ai respecte.

LA REUNIÓ DE MENJADOR ES FARÀ EL 19 DE SETEMBRE A LES 16:45 AL 
SALO D’ACTES DE L’ESCOLA

HI haurà servei de mainadera

2. FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

2.1. Coordinació i monitoratge

Ei tracte deis monitors/es amb eis ineants es cordiai i respectuós, de ia mateiea manera
ha de ser ei doeiis i eiies cap ais aduits i entre eis companys i companyes.

Eis monitors/es estan supervisats per una coordinador/a. 

Les euncions dei/ia coordinador/a són:

- És responsabie dei bon euncionament dei menjador.
- Eiaborar ia distribució horària dei personai aueiiiar dei servei.
- Coordinar ioequuip de monitors/es.
- Mantenir reunions periòdiquues amb ia comissió de menjador.
- Tenir cura de ies instai·iacions.
- Preveure i vetiiar per ies substitucions dei personai dei servei.
- Posar en coneieement de ia junta de ioAMPA i de ioempresa quuaisevoi 

ineormació i incidència quue es produeiei.
- Fer ei seguiment pedagògic deis nens/es.



- Preparar materiai iúdic dei menjador.
- Fer reunions periòdiquues amb ioequuip de monitors, per tai de preparar i avaiuar 

ei servei en eunció de ies iínies traçades en ei projecte.
- Controiar i organitzar eis dieerents grups de nens/es i monitors/es adaptant ies 

activitats a ies seves necessitats.
- Tenir cura quue es respectin tant ei materiai com eis espais quue soutiiitzin.
- Vetiiar pei euncionament dei pia de neteja i ei pia de ies bones pràctiquues dins 

ei menjador.
- Reunir-se amb eis pares i mares quue ho soi·iicitin dintre dei seu horari.

Les euncions deis monitors/es són:

- Assegurar una correcta aiimentació deis nens/es.
- Passar iiista ai grup doaiumnes i controiar ioassistència.
- Vetiiar per ia seguretat i benestar deis nens/es.
- Motivar eis nens/es en ia reaiització doactivitats iúdic-educatives.
- Educar en eis hàbits i normes bàsiquues de convivència i higiene.
- Vetiiar pei bon ús de ioespai i dei materiai quue soutiiitza.
- Procurar quue eis aiumnes mengin de tot.
- Tenen ia responsabiiitat de ia vigiiància dei pati i eis espais quue soutiiitzen en ei 

temps de menjador.
- Utiiitzar ei diàieg com a eina per ia resoiució de confictes.
- Atendre eis aiumnes en cas doaccident i seguir ei protocoi doactuació.

2.2. Horari de menjador

Lohorari dei servei de menjador escoiar és de 12:30h a 15:00h en jornada partida i de 
13:00h a 15:00h en jornada intensiva. Durant aquuest període de temps ioaiumnat quue 
ea ús dei servei de menjador està sota ia responsabiiitat dei/ies monitor/es quue 
soencarreguen dei servei.

2.3. Objectius i organització dels torns de menjador.

La distribució deis torns i monitoratge soestructura en eunció de ies edats i número 
doaiumnes quue ean ús dei servei de menjador.

2.3.1. Grup de P3

Objectius:

 Que eis ineants reeorcin eis hàbits doautonomia personai (higiene, ordre): 
rentar-se quuan soembruten, utiiitzar correctament ei iavabo, etc.



 Que eis ineants soacostumin ais hàbits de tracte sociai I convivència: saiudar, dir 
si us piau, donar ies gràcies, no cridar ni interrompre, escoitar i deiear pariar.

 Que eis ineants soacostumin a no iiençar res a terra, i endreçar i netejar aiiò quue 
embruten sense esperar quue un aitre eis ho soiucioni.

 Que eis ineants comencin a utiiitzar correctament eis coberts i ei tovaiió.
 Que eis ineants comencin a controiar ia postura correcta a tauia, sense 

arrepenjar-se ni eorçar ioesquuena i mantenint-se asseguts.
 Que eis ineants soacostumin a menjar de tot i amb un ritme correcte.
 Que eis ineants soacostumin a rentar ies mans correctament, utiiitzant aigua, 

sabó i tovaiioia, abans i després de ies activitats.
 Que eis ineants aprenguin a menjar sois, caiçar-se, asseureos i aieecar-se de ia 

cadira sense eer soroii.
 Coi·iaborar en quue eis ineants assoieiein ei grau de seguretat aeectiva i 

emocionai quue correspon ai seu moment de maduresa.

Horari bàsic de P3:

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30 a 12:45   RENTAR-SE MANS  

12:45 a 13:30   DINAR   

13:30 a 13:45   RENTAR-SE MANS  

13:45 a 14:45   MIGDIADA  

14:45 a 15:00  HIGIENE I ENTRADA A LES AULES

2.3.2. Grups de P4 i P5.

Objectius:

 Que eis ineants es rentin correctament i amb destresa, utiiitzant aigua, sabó i 
tovaiioia, abans i després de dinar i després de ies activitats.

 Que eis ineants mantinguin una postura i un comportament adequuat a ia tauia.
 Que eis ineants mengin utiiitzant eis coberts.
 Que eis ineants vaiorin ia importància de menjar de tot, inciòs eis aiiments quue 

no eis agraden.
 Que eis ineants aprenguin a mesurar ia quuantitat de menjar quue es posen a ia 

boca.
 Que eis ineants comencin a acostumar-se a demanar ies coses i eepressar-se 

amb cortesia: si us piau, gràcies, bon proftt
 Que eis ineants anomenin correctament eis estris de ia tauia.
 Que eis ineants comencin a acceptar bé tots eis aiiments.



 Que eis ineants manieestin respecte vers ei menjar, eis estris i eis materiais quue 
soempren ( anar amb compte de no eer-ho maibé, deiear-ho ben posatt)

 Que eis ineants iniciun actituds doautocontroi ( aieecar ia mà per pariar, ajudar a 
eer siienci quuan cai, entrar i sortir dei menjador amb caimat)

 Que eis ineants comencin a acostumar-se a recoiiir tot ei quue soha utiiitzat i soha 
desendreçat després de cada activitat.

 Que eis ineants aprenguin a respectar ies normes deis jocs.

Horari bàsic de P4 i P5:

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30 a 12:45   RENTAR-SE MANS  

12:45 a 13:30   DINAR   

13:30 a 13:45   RENTAR-SE MANS I DENTS  

13:45 a 14:45   JOCS DE LLEURE  

14:45 a 15:00  RECOLLIR, HIGIENE I ENTRADA A LES AULES

2.3.3. Grups de 1er i 2on.

Objectius:

 Que eis nens i nenes es rentin correctament i amb destresa, utiiitzant aigua, 
sabó i tovaiioia, abans i després de dinar i després de ies activitats.

 Que eis nens i nenes de 2on comencin a eer servir correctament ei ganivet..
 Que eis nens i nenes manieestin una actitud de coi·iaboració i es 

responsabiiitzin en ies tasquues coi·iectives dei menjador (recoiiir materiai , 
endreçart)

 Que eis nens i nenes anomenin correctament eis estris de tauia.
 Que eis nens i nenes aprenguin a desparar ia tauia seguint ies indicacions deis 

monitors/es.
 Que eis nens I nenes respectin eis companys.
 Que eis nens I nenes assoieiein hàbits dohigiene.
 Que eis nens i nenes respectin ies monitors/es I ia resta de personai.
 Que eis nens i nenes participin en ies activitats iúdic-educatives.
 Que eis nens i nenes demanin ies coses amb respecte.
 Que eis nens i nenes coneguin ies normes deis dieerents jocs.
 Que eis nens i nenes soeseorcin en ioautocontroi ( aieecar ia mà per pariar, 

ajudar a eer siienci, escoitar-se i diaiogar, entrar i sortir  dei menjador amb 
caima, evitar ies agressionst)



 Que eis nens i nenes coneguin iohorari, ies activitats i ies normes dei temps de 
migdia.

Horari bàsic de 1er i 2on:

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30 a 12:45   RENTAR-SE MANS  

12:45 a 13:30   DINAR   

13:30 a 13:45   RENTAR-SE MANS I DENTS  

13:45 a 14:45   JOCS DE LLEURE  

14:45 a 15:00  RECOLLIR, HIGIENE I ENTRADA A LES AULES

2.3.4. Grups de 3er a 6é

Objectius:

 Que eis nois i noies es rentin correctament i amb destresa, utiiitzant aigua, sabó
i tovaiioia, abans i després de dinar i després de ies activitats.

 Que eis nois i noies desparin tauia amb destresa.
 Que eis nois i noies utiiitzin correctament i amb destresa tots eis estris a tauia.
 Que eis nois i noies soacostumin a mantenir nets eis espais quue utiiitzen, a 

recoiiir tot ei quue soha desendreçat després de cada activitat.
 Que eis nois i noies controiin ia postura correcta a tauia, sense arrepenjar-se ni 

eorçar ioesquuena i mantenir-se asseguts.
 Que eis nois i noies argumentin ia importància quue té, per a ia saiut, menjar de 

tot i de manera equuiiibrada.
 Que eis nois i noies comprenguin ei paper dei monitor o monitora.
 Que eis nois i noies manieestin respecte vers ei menjar, eis estris i eis materiais 

(anar amb compte de no eer-ho maibé, deiear-ho ben posatt)
 Que eis nois i noies comencin a eseorçar-se a saber guanyar i perdre amb 

optimisme.
 Que eis nois i noies comprenguin ia necessitat de descans o de reiaeació 

després de dinar.
 Que ei nois i noies manieestin iniciativa i coresponsabiiitat en ies activitats de 

ioespai de iieure.
 Que eis nois i noies eepressin aeecte i actitud comunicativa vers eis 

companys/es i eis monitors/es.



Horari bàsic de 3er a 6é:

HORARI DILLUNS DIMARTS       DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30 a 13:30 JOCS DE LLEURE/ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

13:30 a 13:45   RENTAR-SE MANS   

13:45 a 14:45   DINAR  

14:45 a 15:00  HIGIENE, RENTAR-SE DENTS I ENTRADA A LES AULES

2.4. Activitats uue s’oeereixen dins del servei de menjador

Eis aiumnes quue ean ús dei servei de menjador i quue no ean cap activitat eetraescoiar, 
romandran ai pati amb un/a monitor/a. Eis nens i nenes, de manera voiuntària, podran
reaiitzar o participar en ies dieerents activitats de dinamització quue soorganitzin.

2.5. Material uue han de portar els nens i nenes

P-3, P-4, P-5, 1er i 2n de 3er a 6è de primària

· Bata (només pei 
menjador)

· Bata (només pei 
menjador)

· Bata o samarreta de 
recanvi.

· Necesser: Pinta,1 caiea 
de 10 paquuets de 
mocadors, tovaiioies 
humides i coiònia

· Necesser: Pinta,1 caiea 
de 10 paquuets de 
mocadors, tovaiioies 
humides, coiònia i raspaii 
de dents amb pasta 
dentíerica.

· Necesser: Pinta,1 caiea de 
10 paquuets de mocadors, 
tovaiioies humides, coiònia i 
raspaii de dents amb pasta 
dentíerica.

 Muda de recanvi  Muda de recanvi  
 Liençois i manteta per 
eer migdiada   
·  Dues bosses de roba, 
una pei necesser rentar 
a casa i i'aitra per portar
ia bata i eis iiençois per 
rentar a casa

·  Dues bosses de roba, 
una pei necesser rentar a 
casa i i'aitra per portar ia 
bata  a casa

·  Dues bosses de roba, una 
pei necesser i i'aitra per 
portar ia bata o samarreta a 
casa
 

TOT DEGUDAMENT MARCAR AMB NOM DEL/LA ALUMNE



2.6. Capacitat de les instal·lacions

La capacitat màeima dei menjador es de 180 aiumnes per cada torn. 

3. PREU, FORMA DE PAGAMENT I NORMES DEL SERVEI
PREUS SERVEI DE MENJADOR

FIXES 6,20 €
ESPORÀDICS 6,80 €

Ei cobrament dei servei de menjador ais aiumnes fees es earà mitjançant domiciiiació 
bancària dei rebut, cosa per ia quue ioAMPA demanarà ies dades bancàries.

Ei pagament en eeectiu/targeta deis aiumnes esporàdics es podrà eer a ioofcina dei 
AMPA tots eis matins de 9:00h a 9:30h.

Aquuest any eis aiumnes esporàdics també podran eer ei pagament amb domiciiiació 
bancaria.

Les normes dei servei son:

 No es permetrà ioassistència ais aiumnes quue no estiguin ai corrent de 
pagament, previ avis.

 Eis nens/es fees dei menjador soapuntaran abans dei dia 1, en cas contrari, 
seran esporàdics fns ai mes següent.

 Es consideraran fees aquueiis nens/es quue es quuedin com a mínim 3 dies cada 
setmana ( no ea eaita dies correiatius), durant totes ies setmanes dei mes 
(Resoiució ENS/1476/2017).

 Eis nens/es quue vinguin a apuntar-se ai menjador amb aiguna ciasse doajuda o 
beca de ies entitats com Càritas o Serveis Sociais, no podran eer ús dei mateie 
fns quue no presentin a ioAMPA ei justifcant coneorme té aprovada aquuesta 
ajuda o beca.

 Per donar de baiea ais nens/es fees ai menjador sohaurà de comunicar abans 
dei dia 1 dei mes quue es desitgi ia baiea.

 Eis rebuts ai banc es carregaran ei dia 10 de cada mes aproeimadament.
 Eis nens/es fees hauran de comunicar ia NO assistència ai menjador abans de 

ies 9:30h dei matí ( 977 54 15 40) per tai quue no es cobri ei servei de 
monitoratge ni ei menú.

4. BEQUES



Eis pares i mares deis nens/es quue hagin demanat bequues de menjador hauran de 
pagar ei preu normai fns quue rebin ia notifcació ofciai de ia concessió de ioajut.

Quan es comuniquui ia concessió de ioajut no es retornaran eis diners sinó quue ioAMPA 
earà comptes amb eis pares i mares i caicuiarem eis dies de menjador quue tindrà sense 
cost per ia dieerència abonada.

Si es voi canviar ia compactació de bequues soha de notifcar a ioofcina de i´AMPA una 
setmana abans com a mínim. 

També en ei cas de compactacions de bequues, 2 eaites d'assistència justifcada 
equuivaien a 1 dia guardat.

Hi ha ia normativa de ies compactacions a ia web dei departament.

 http://tarragones.cat/ensenyament/areius-menjadors-escoiars-gestio/diversos/
compactacions-v1 

5. ELS MENÚS
Eis menús escoiars han de ser equuiiibrats, saiudabies i variats. 

Eis menús dei menjador estan eiaborats per una nutricionista i després són revisats per
ia comissió de menjador de ioAMPA.

Cada menú consta de primer piat, segon piat, postres, pa i aigua, aiternant eis 
productes bàsics necessaris per a una correcta aiimentació (cereais, pasta, arròs, 
iiegums, verdures, hortaiisses, eruites, carns, peieos, ous, iàctics i oii).

Dintre de ia programació soinciouen propostes gastronòmiquues reiacionades amb 
aspectes cuiturais i eestius (Nadai, Sant Jordi, Carnavai, etc).

Ei menú es pubiica mensuaiment ai bioc de ioAMPA a ia pàgina web de ioescoia i també 
es penja a ioofcina de ioAMPA. 

Loempresa quue gestiona ei menjador, Aiiment Art, incorpora una proposta de sopars,
per tai doajudar a ies eamíiies a mantenir una dieta sana i equuiiibrada. Es pubiicarà ai
bioc de ioAMPA i haurà copies a ioofcina de ioAMPA.

Es  preveuen  menús  adaptats  a  dietes  específquues  i  a  intoieràncies  i/o  ai·ièrgies
aiimentaries. En aquuest cas caidrà quue ia eamíiia ho comuniquui per escrit  a ioAMPA
juntament amb ia copia dei certifcat mèdic.

Aquuest curs comencem a introduir aiiments ecoiògics.

6. VISITES DE LES FAMÍLIES AL MENJADOR

http://tarragones.cat/ensenyament/arxius-menjadors-escolars-gestio/diversos/compactacions-v1
http://tarragones.cat/ensenyament/arxius-menjadors-escolars-gestio/diversos/compactacions-v1


LoAMPA posa a disposició de ies eamíiies quue ean ús dei menjador dues invitacions per 
aiumne i curs per tai quue pugueu gaudir doun dinar ai menjador de ioescoia i veure ei 
euncionament dei servei.

Les invitacions són nominais i intranseeribies, i només poden eer-ne ús ia mare, pare o 
tutors. Aquuestes es podran eer eeectives des dei mes dooctubre i fns ai mes de maig.

Les dues invitacions sohan doemprar preeeribiement de manera conjunta ei mateie dia, 
tot i quue, en eis casos de pares separats i pares quue no puguin coincidir ei mateie dia, 
tindran ioopció (sempre i quuan hi hagi disponibiiitat) de venir en dies dieerents.

Per eer ia reserva cai soi·iicitar-ho a ioofcina de ioAMPA a partir dei mes dooctubre, 
indicant ei nom i ei curs de ioaiumne, aieí com ia data desitjada i esperar ia confrmació 
de reserva.

7. INSPECCIONS, SANITAT I SEGURETAT
LoAMPA i ioempresa de gestió de menjador ( Aiiment Art) es responsabiiitzen de 
garantir ia higiene i ia seguretat deis aiiments en ies dieerents eases de ia cadena 
aiimentària, des de ia producció primària fns arribar ai consumidor fnai.

Loobjectiu és eiiminar eis possibies periiis sanitaris quue provenen de ioentorn de trebaii.

8. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Cap monitor subministrarà medicació ais aiumnes sense ia petició i autorització deis 
pares i ia recepta dei metge.

A ia recepta i autorització ha de posar:

- Nom i cognoms de ioaiumne
- Data de ia recepta
- Durada dei tractament
- Dosi i hora de ia medicació
- Nom, cognoms i DNI de quui signa ioautorització.

Si no es porta ioautorització, eis monitors/es no donaran cap medicament a ioaiumne.

Eis monitors no poden treure cap nen dei centre escoiar sense ioautorització 
corresponent, signada peis pares o tutors iegais.

9. PRIMERES CURES I/O ACCIDENTS.



La persona responsabie de reaiitzar ies primeres cures és ia coordinadora dei menjador
i en cas doabsència ei/ia monitor/a dei grup.

En cas doaccident greu, ei/ia coordinador/a avisarà ai 112(emergències) i després 
iocaiitzarà a ia eamíiia dei nen/a i ai equuip directiu de ioescoia.

Si arriba primer ei 112(emergències), ei monitor/a dei nen/a o ei/ia coordinar/a, 
ioacompanyaran fns quue arribi aigun eamiiiar a iohospitai.

En cas doun nen/a amb eebre, ei/ia coordinar/a iocaiitzarà ais eamiiiars perquuè recuiiin 
ai nen dei centre escoiar.

Sempre quue hi hagi quuaisevoi tipus d'incidència i/o accident es comunicarà ais eamiiiars
o tutors.

10. NORMES DE CONDUCTA DELS USUARIS

10.1. Normes per a pares i mares

- Per assistir ai servei de menjador, és imprescindibie també assistir ai matí a 
ioescoia.

- Eis nens/es quue hagin anat ai metge o a eer quuaisevoi aitre gestió ai matí, poden
entrar ai menjador amb un justifcant.

- Soha de compiir estrictament amb eis dies, hores i eormes de pagament 
estabiertes per aquuest servei.

- Soha de vetiiar perquuè eis vostres fiis portin aiiò quue seois demani com a 
materiai pei menjador.

- LoAMPA ni ioequuip de menjador es earan càrrec ni es responsabiiitzaran deis 
objectes o coses de vaior quue pugui portar ei nen ai menjador

- Es responsabilitat dels pares/mares/tutors i han d’estar assabentats de uue si 
el seu fll/a no es comporta correctament al menjador se li hauran d’imposar 
les normes disciplinàries uue s’han estipulat.

10.2. Descripció de les ealtes

En primer iioc, recordar quue ei menjador és un servei compiementari i no obiigatori per
ais/ies aiumnes de ioescoia. Per tant, tots eis usuaris dei menjador, pei bon 
euncionament dei servei, han de respectar ies normes estabiertes en ei Pla de 
funcionament del menjador.

Cada monitor/a portarà un controi escrit i diari de ies incidències i de ies eaites 
comeses per part de ioaiumnat sota ia seva vigiiància, i aieí ho earà constar en ei euii de 
controi diari o en ei corresponent euii doincidències.



Les eaites es posaran en coneieement de ia coordinadora de monitors per tai doiniciar 
ei procediment estabiert, apiicar ia mesura corresponent i anotar-ho en ei Registre 
Generai doIncidències.

La mateiea ineormació quue en cas doeeistir aigun probiema, es donarà ais pares/mares/
tutors i quue quuedarà registrada ai menjador, es iiiurarà també ai equuip directiu de 
ioescoia ja quue ia tasca educativa és conjunta i iointerès pei creieement deis ineants ens 
incumbeie a tots i totes. Tot i quue ia gestió de ia discipiina i ei euncionament deis àpats 
competeie a ioequuip de monitors/es de menjador i a ia junta de ioAMPA, es tracta deis 
mateieos ineants quue eduquuem matí i tarda a ioescoia i cai quue ies persones quue vetiien 
per ioeducació doaquuests actuun tenint ineormació i de ia manera més coordinada 
possibie.

10.2.1. Falta lleu.

Es consideraran eaites iieus:

- Cridar, moiestar o utiiitzar vocabuiari groiier.
- Jugar amb menjar o iiençar-io.
- Accedir o jugar en zones no autoritzades.
- Embrutar quuaisevoi zona de ioescoia.
- Loús dei teièeon mòbii o doaitres apareiis eiectrònics de música, imatge i/o so.
- Les eaites doindiscipiina i/o ies oeenses contra ia resta de companys/es, 

monitors/es o doaitre personai dei servei i quue no tinguin ia consideració de 
greus.

Les sancions a estabiir són:

- Amonestació orai.
- Privació dei temps doesbarjo.
- Reaiització de tasquues educatives.

10.2.2. Falta greu. 

Es consideraran eaites greus:

- La manca de respecte de parauia, doacció o doactitud envers educador/es, 
monitors/es, companys/es i aitre personai dei servei de menjador.

- Ei maitractament intencionat dei mobiiiari, ies instai·iacions o materiai de 
ioescoia.

- Loinsuit o agressió a quuaisevoi persona.
- Incitar a companys a conductes incorrectes.
- Loapropiament doestris i/o objectes doaitres persones o de ioescoia.
- La reiteració de tres eaites iieus.

Les sancions a estabiir son:

- Comunicació i entrevista amb ies eamíiies.



- Reparació econòmica deis danys causats ai materiai dei centre, companys o 
monitors.

- Eepuisió durant 1 setmana dei servei de menjador prèvia notifcació ais pares 
amb 2 dies doanteiació.

10.2.3. Falta molt greu.

Es consideraran eaites moit greus:

- La sortida dei recinte escoiar sense ioautorització corresponent.
- Les agressions, intents doagressió o doaitres actituds o eets quue comportin un 

periii reai per a ia integritat fsica o morai de quuaisevoi company/a o doaitres 
membres dei personai dei servei de menjador o de ia comunitat educativa.

- La destrucció greu i intencionada, a ies dependències dei centre, de materiai i 
objectes de membres de ia comunitat educativa.

- La reiteració de tres eaites greus.

Les sancions a estabiir son:

- Comunicació i entrevista amb ies eamíiies.
- Reparació econòmica deis danys causats ai materiai dei centre, companys o 

monitors.
- Eepuisió durant 1 mes dei servei de menjador prèvia notifcació ais pares amb 2

dies doanteiació.

11. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
A principi de curs ioAMPA organitza una reunió ineormativa junt amb ioempresa de 
servei de menjador sobre ei seu euncionament i eis serveis quue oeereie ai menjador. 
Recordem ais pares i mares quue soha de educar a casa i quue no es pot pretendre quue ei 
servei de menjador eaci aquuesta tasca en ei seu iioc.

Les eamíiies de ioaiumnat rebran  un ineorme deis progressos, difcuitats i objectius 
aconseguits deis seus fiis/es en reiació ai servei de menjador. 

Eis aiumnes de P3 ho rebran setmanaiment.

Eis aiumnes de P4 i P5 ho rebran mensuaiment.

Eis aiumnes de 1er a 6è ho rebran trimestraiment.

També podran rebre ineormes puntuais, sigui per escrit o verbaiment, sobre 
incidències concretes quue es puguin produir ai iiarg dei curs escoiar dins de iohorari dei 
servei de menjador.

Sohi incorpora un nou servei doineormació per ies eamíiies en ei quuai ei/ia coordinar/a 
ies atendrà en eis horaris acordats prèvia notifcació per quuaisevoi de ies dues parts.


