
 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
CURS 2014-2015 

 

PREU MENJADOR ESCOLAR ...........................................................................................  6,10 € 
 
ALUMNES PER DOMICILIACIO BANCARIA                                                                                                          
 
Tindran condició de domiciliats tots aquells alumnes que es quedin al menjador escolar  com a mínim 3 dies a la 
setmana sempre i quan presentin el resguard de pagament de la QUOTA INICIAL (en els caixers automàtics de La 
Caixa), junt a la FITXA DE DOMICILIACIÓ, degudament complimentada amb diligència bancària, durant la primera 
setmana del començament del curs i no tinguin un deute pendent del curs anterior. 
 
En el cas de que ja tinguem les dades del curs anterior no hauran d’entregar la FITXA DE DOMICILIACIÓ a no ser 
que hi hagi algun canvi en les dades (adreça, núm. de compte, etc.) 
 
El pagament de la QUOTA INICIAL es farà mitjançant ingrés bancari (en els caixers automàtics de La Caixa) en 
concepte d’avançament dels dies d’ús del servei del mes de setembre 2014 (73,20 €) i indicant a l’ingrés clarament 
el nom de l’usuari i el centre. El pagament de la resta de quotes es realitzarà a través de domiciliació bancària a partir 
del dia 10 de cada mes i al mes següent es regularitzaran les faltes d’assistència justificades del mes anterior.  

 
Les faltes d'aquests alumnes s’han de justificar avisant estrictament al coordinador de menjador.  
ADJUNTEM FULL AMB LES INSTRUCCIONS PER FER ELS INGRESSOS A LA CAIXA 
 

ALUMNES PER TIQUETS 
 
Els alumnes del centre podran fer ús eventual del servei de menjador escolar sempre que presentin el tiquet 
corresponent degudament omplert al responsable de menjador el mateix dia que vulguin fer ús del servei. És 
responsabilitat del tutor/a legal de l’alumne anotar el nom de l‘alumne, el curs i la data. L’adquisició de tiquets es farà 
mitjançant ingrés bancari (en els caixers automàtics de La Caixa) per un import mínim de 5 tiquets i bescanviant-los 
per tiquets a la coordinadora del centre. Els tiquets sobrants a final de curs es podran bescanviar per nous tiquets el 
proper curs pagant la diferencia de preu. La empresa Serunion no es fa responsable de la pèrdua dels tiquets un cop 
entregats. 
 
ADJUNTEM FULL AMB LES INSTRUCCIONS PER FER ELS INGRESSOS A LA CAIXA 
 

REBUTS RETORNATS: 
 
En el cas d’un rebut retornat, un cop notificat a través de l’empresa de càtering a l’interessat, haurà de procedir a 
realitzar l’abonament de l’import corresponent, en un període màxim de 5 dies escolars, mitjançant un ingrés, on es 
farà constar el nom de l’alumne i el nom del centre. Arribada la data de final de pagament si no s’ha regularitzat el 
deute no es podrà continuar fent ús del servei de menjador. 
Aquells alumnes que tinguin rebuts impagats o tiquets pendents de pagament dels cursos anteriors no podran fer ús 
del servei de menjador fins que no es regularitzi el deute. 

 
PREUS: 
 
PREU CURS 2014-2015, per a tots els alumnes de 6,10 euros.  
 
 



 

NORMATIVA DELS ALUMNES: 
 
Els alumnes que es quedin a dinar, no poden sortir de l’escola sota cap concepte. Les excepcions es regularan pel 
Reglament de Regim Intern de l’Escola. 
 
Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personals dels alumnes i mantenir un clima de respecte i 
convivència, cal seguir unes normes de conducta: 
 

1. Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe. 
2. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre. 
3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina. 
4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula. 
5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo. 
6. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada. 
7. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta. 
8. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador. 
9. Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups. 
10. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i totes les persones 

relacionades amb el servei. 
 

A l’hora de dinar: 
 

1. Els alumnes seran recollits per les monitores de menjador allà on determini cada centre escolar. 
2. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes ni cridar. 
3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les converses d’una taula a l’altra. 
4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta. 
5. S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, altres religions...) per mitjà 

d’una nota dels pares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial. S’ha d’avisar amb antelació. 
6. L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/regim per a aquells nens i nenes que ho sol·licitin per escrit 9,30 

hores. Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho 
justifiqui. 

7. Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un paper del 
metge on consti el nom i cognoms  de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Cal lliurar aquesta nota 
a la tutora, que la farà arribar al menjador. 

 
Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola ( en el marc 
del Decret de drets i deures de l’alumne). 
En cas de faltes envers companys, monitors i adults es comunicaran als pares per escrit. Si el nen insisteix en la 
seva actitud i és advertit més de tres vegades per escrit, podrà ésser exclòs temporalment del servei de menjador.  

 

 
ASPECTES PEDAGÒGICS: 
 
Durant l’espai de migdia se seguirà la programació d’activitats que el centre escolar ha pactat amb l’empresa que 
gestiona el servei de menjador, seguint el projecte educatiu de centre. 
Aquesta normativa, juntament amb el Pla de funcionament del servei de menjador, ha d’estar aprovada pel Consell 
Escolar de centre, que serà elaborat per l’equip de coordinació de monitoratge de cada centre, d’acord amb les 
característiques de cada escola i amb la col.laboració de l’equip directiu. El Pla de funcionament recull la normativa 
específica relativa als horaris, activitats a desenvolupar pels monitors, espais a utilitzar, torns que es realitzen, règim 
disciplinari que s’aplica en cada centre.   


