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  ESCOLA JOSEP NIN 
  Salomó 
 

 
REGLAMENT  

PER AL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR 2016-17 
 
 
 
 

1. EL MENJADOR ESCOLAR 
 

El menjador escolar té una funció educativa i social. La seva finalitat és proporcionar a 
l’alumnat que en faci ús, una alimentació suficient, saludable, variada i equilibrada. Al 
mateix temps representa un complement pedagògic vers l’educació per la salut i els 
hàbits de comportament social. 

 
 
 

2. OBJECTIUS DEL MENJADOR ESCOLAR 
 

2.1. L’objectiu principal és que l’alumnat tingui una estada agradable durant el servei de 
menjador, i que hi hagi una bona convivència entre tots. 

 
Els objectius que s’enumeren a continuació pel que respecta a l’adquisició d’hàbits són 
acumulatius i és necessari, i molt important, que hi hagi una continuïtat a casa de la 
tasca del menjador escolar. 
 
 

2.2. OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS 
 

a) Utilitzar correctament tots els estris del menjador. 
b) Menjar de tot. 
c) Seure correctament durant el dinar. 
d) Parlar en veu baixa i no fer-ho amb la boca plena. 
e) No aixecar-se de la taula fins que no s’acabin les postres. 
f) No deixar menjar al plat, excepte per indisposició. 
g) Deixar les cadires ben col·locades i sense arrossegar-les. 
h) Col·laborar, en funció de l’edat, en les tasques de funcionament del menjador. 

 
 

2.3. OBJECTIUS PER EDUCACIÓ INFANTIL 
 

a) No agafar el menjar amb els dits 
b) Aprendre a utilitzar la cullera i la forquilla. 
c) Mastegar suficientment els aliments. 
d) Mastegar amb la boca tancada. 
e) Conservar les taules, cadires i el terra nets. 
f) Aprendre a utilitzar el tovalló. 

  
 

2.4. OBJECTIUS PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

a) Tots els d’Educació Infantil. 
b) Agafar bé els coberts i aprendre a utilitzar el ganivet per tallar la carn i el peix. 
c) Aprendre a pelar la fruita. 
d) No beure amb la boca plena. 
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3. DEPENDÈNCIES I HORARI 
 

3.1.  L’horari del servei de menjador és de 12.30 h a 15 h. 
 

- Acabat el dinar, els/les alumnes gaudiran d’una estona de lleure, 
aproximadament entre les 14 i les 14.45 h. 

- Finalitzada l’estona de lleure, els/les alumnes es prepararan per tornar a les 
classes a les 15 h. 

- L'horari d’entrada al menjador pels alumnes que no hagin assistit a l’escola 
durant el matí serà fins a les 13’30 h. Si un/a nen/a més tard no podrà dinar a 
l’escola. 

- Els alumnes que realitzen el suport educatiu personalitzat els dilluns i dimarts 
de 12’30 a 13’30 hores, aniran a dinar després del mateix. 

 
3.2.  Les dependències que s’utilitzaran durant el servei de menjador seran la pròpia sala 

de menjador, la cuina, els serveis higiènics, i el pati de l’escola per l’estona de lleure. 
 

3.3.  En cas de condicions meteorològiques adverses, l’estona de lleure podrà 
desenvolupar-se a la mateixa sala de menjador, un cop recollida. 

 
3.4.  Per qualsevol altra causa que ho justifiqui, es podrà utilitzar alguna altra 

dependència adequada del centre, prèvia comunicació a la direcció de l’escola. 
 

 
 

4. COMENSALS 
 

4.1. Tot l’alumnat del centre, amb caràcter voluntari, podrà utilitzar el servei de menjador 
escolar. 
 
4.2. Podran utilitzar també el servei de menjador tot el professorat i professionals del 
centre, i tots aquells que amb anterioritat n’han format part. 
 
4.3. Igualment podran utilitzar aquest servei, de forma esporàdica, qualsevol 
pare/mare/tutor que ho sol·liciti per tal d’observar el desenvolupament d’aquesta activitat. 
Aquesta possibilitat està limitada per la capacitat del local. 
 
4.4. Els usuaris del servei de menjador poden ser: 
 

- Fixes: quan tenen previst fer ús del servei de menjador un mínim de 3 dies a la 
setmana, durant tots els mesos del curs escolar (de setembre a juny). 
 
- Esporàdics: quan fan ús del servei de menjador només algun dia en concret. 

 
 
 

5. COST DEL SERVEI 
 
El cost del servei de menjador serà de 6’20 euros els fixes i 6’50 els esporàdics, segons la 
RESOLUCIÓ ENS/1384/2016, de 27 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la 
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament 
d'Ensenyament per al curs 2016-2017 

5.1.  La suma dels següents conceptes:  
 

- Cost del menú 
- Cost del personal laboral del menjador i vigilància 
- Despeses generals del menjador: material higiènic, de neteja, reposició d’estris, 
...etc. 
- Cost d’administració: assessorament, gestió, ...etc. 
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6. MENÚ 
 

6.1.  El menú es basarà en una dieta sana, variada i equilibrada. 
 

6.2.  El menú serà únic per a tots els comensals, excepte situacions excepcionals, que 
seran valorades per les persones responsables del servei. 

 
6.3.  En cas de necessitat d’una dieta tova, s’haurà de comunicar a l’entrada al matí a  

l’escola per tal de poder demanar aquesta dieta especial (arròs blanc o verdura, i 
peix o carn a la planxa). 

 
6.4.  En cas d’una al·lèrgia o intolerància alimentària, o altre problema mèdic, el 

pare/mare/tutor haurà de comunicar-ho al servei de menjador  a través d’un certificat 
del metge. 

 
6.5.  Donat que el servei de menjador és voluntari, els possibles casos de patologies 

alimentàries (per exemple: anorèxia, bulímia...), hauran de ser assumits per les 
respectives famílies.  

 
 
 

7. HIGIENE 
 

Les mesures higièniques s’ajustaran a la normativa sanitària vigent aprovada per la 
Generalitat de Catalunya, i en concret es vetllarà pel compliment dels següents punts: 
 

a) Tots/es els/les alumnes usuaris del servei de menjador portaran obligatòriament bata, 
que serà diferent de la bata utilitzada a l’aula. La bata del menjador es portarà a 
l’escola el dilluns i es retornarà a casa el divendres per tal de rentar-la. 
 

b) Tots/es els/les alumnes usuaris del servei de menjador portaran un necesser amb el 
nom posat a tots els estris (pasta de dents, raspall de dents, got de plàstic, pinta  i, si 
ho volen, colònia), per tal d’habituar-se en la seva higiene dental i personal. Aquest 
necesser es portarà a l’escola el dilluns i quedarà a la sala de menjador fins el 
divendres, quan es retornarà a casa, junt amb la bata, per tal de revisar-lo i tornar-lo a 
portar el dilluns en bones condicions. 
 

c) El/la monitor/a del menjador portarà bata, guants, esclops d’ús exclusiu pel servei de 
menjador, i el cabell recollit i cobert. 
 

d) El monitor/a no pot mastegar xiclet mentre serveix el menjar, i d’acord a la normativa 
vigent està prohibit fumar. 
 

e) Si el monitor/a té una ferida a les mans, l’haurà de dur ben neta i protegida.  
 

f)  Abans de començar a dinar, tots els comensals es rentaran les mans, ja sigui als 
lavabos annexes a les aules o a la pica del menjador, a fi d’evitar anar al lavabo de la 
cuina. Les tovalloles seran de paper, d’un sol ús. 

 
g) Durant el dinar, els tovallons també seran de paper. 

 
h) Durant el dinar, cada comensal tindrà el seu got, plats i coberts necessaris, i no farà 

servir els d’un altre. 
 

i) No es servirà un plat fins que no es retiri l’anterior, i no podran quedar els plats 
anteriors sobre les taules. 
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j) Després de dinar, i abans de l’estona de lleure, tots els comensals es rentaran les 

mans i les dents, a la pica situada al menjador per aquestes tasques. 
 

k) Després de l’estona de lleure, tots/es els/les alumnes es rentaran les mans i es 
pentinaran per tornar a les classes de la tarda. 
 
 
 
 

8. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 
 
 

8.1.  NORMES DE CARÀCTER GENERAL 
 

a) Per tal que les famílies puguin programar els sopars, mensualment s’informarà dels 
menús. Si per raons justificades, i de manera ocasional, no es pogués servir el 
menú acordat per aquell dia, aquest serà substituït per un altre el més similar 
possible. 
 

b) Si un comensal no es comporta de forma correcta respectant la convivència amb la 
resta d’usuaris del servei de menjador i el bon ordre d’aquest, podrà ser donat de 
baixa del servei de menjador escolar. 
 

c) Els desperfectes que es puguin ocasionar durant el servei de menjador seran 
assumits per aquest sempre que siguin derivats de l’ús normal dels objectes, estris 
i instal·lacions. En cas de negligència o mala intenció, les despeses seran a càrrec 
de la persona que els hagi ocasionat. 

 
d) Totes les persones que facin ús del menjador tractaran amb respecte els demés 

companys, el monitor/a i el professorat. No es tolerarà en cap cas una falta greu de 
respecte. 

 
e) Totes les persones que facin ús del menjador col·laboraran en tots els serveis 

necessaris per a una millor convivència. Així mateix es tindrà cura de les 
instal·lacions, material, estris i mobiliari del menjador i de la resta del centre 
escolar. 

 
f) Aquestes normes s’explicaran a l’inici de curs.  

 
 
  

8.2.  NORMES PEL MONITOR/A 
 

a) La tasca del monitor/a no és únicament assistencial, sinó també educativa. Per 
tant, una de les seves funcions serà la de vetllar per tal que l’alumnat compleixi les 
normes i assoleixi els objectius que li corresponen. Així mateix tindrà cura 
d’observar aquells/es nens/es que tenen dificultats per menjar, per tal d’evitar 
qualsevol tipus de problema, i poder donar informació detallada a les famílies.  

 
b) El monitor/a té dret a un menú diari. 

  
c) El monitor/a passarà llista diàriament  per les classes, per tal de controlar quants 

alumnes utilitzaran el servei de menjador, recollirà els tiquets de menjador dels 
comensals esporàdics, i notificarà el nombre de comensals per aquell dia al servei 
de cuina, així com si hi ha algun cas de dieta especial. 

 
d) En el cas d’haver-hi més d’un/a monitor/a, cadascú serà responsable del grup i/o 

tasques assignades. 
 
e) El monitor/a, a les 12 h, abans de començar el servei de menjador, revisarà que el 

menjar estigui en perfectes condicions per ser consumit, i prendrà les mostres 
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necessàries i les guardarà d’acord amb el procediment establert pel Pla de 
traçabilitat. 

 
f) El monitor/a anirà a buscar els/les alumnes d’infantil a la classe per acompanyar-

los al menjador. A les 15 h els acompanyarà al lloc establert per efectuar l’entrada 
a la classe de la tarda. La resta de l’alumnat farà aquests desplaçaments sols. 

 
g) El monitor/a vetllarà per que els nens/es es rentin correctament les mans abans de 

dinar i després, i es raspallin les dents. També procurarà que, sobretot els més 
petits, facin les seves necessitats abans de seure a taula, per tal que no s’hagin 
d’aixecar durant el dinar. S’evitarà l’ús del lavabo de la cuina per part dels 
comensals. 

 
h) Vigilar que tots els nens/es estiguin ben asseguts a taula i no s’aixequin de la 

cadira fins que no se’ls indiqui, excepte els encarregats d’alguna tasca relacionada 
amb el servei de menjador. 

 
i) El monitor/a haurà d’ensenyar als nens/es a parar correctament la taula, i a utilitzar 

els estris que correspongui. 
 
j) Al menjador, el monitor/a procurarà mantenir un ambient agradable i relaxat. Es 

procurarà no cridar, i atendre a tots els nens/es per igual, sense favoritismes, i amb 
respecte i educació. S’evitarà l’ús de càstigs, en favor de tocs d’atenció i notes que 
comuniquin el possible mal comportament de l’alumne/a directament a la família. 

 
k) El monitor/a servirà el menjar per l’esquerra dels comensals. No s’ha de servir un 

plat fins que no hagin acabat l’anterior i hagi estat recollit. Els plats del servei 
anterior no han de quedar a les taules. 

 
l) Un cop finalitzat el dinar, el monitor/a recollirà tots els plats i altres estris que hi hagi 

a les taules, deixant-les netes i endreçades, i acompanyarà als nens/es al pati o a 
una altra dependència del centre per una estona de lleure abans de tornar a les 
classes de la tarda. 

 
m) Els nens/es han de romandre sempre sota la vigilància del monitor/a, que procurarà 

que mai estiguin sols, tant al menjador com al pati o altres dependències de 
l’escola destinades a l’estona de lleure posterior al dinar. 

 
n) Durant l’estona de lleure, el monitor/a a més de vetllar per la seguretat dels nens/es 

i atendre les seves necessitats, observarà el seu comportament en el joc i altres 
activitats, i comunicarà al professorat del centre escolar qualsevol anomalia que es 
produeixi. 

 
o) Així mateix, les incidències que es produeixin durant el servei de menjador, el 

monitor/a les comunicarà a les famílies a través d’un comunicat d’incidències.  
 
p) El monitor/a, 15 minuts abans de l’hora de tornar a les classes de la tarda, revisarà 

l’aspecte dels nens/es per tal de garantir que portin la cara i les mans netes, i vagin 
pentinats. Ajudarà als més petits en aquesta tasca. 

 
q) A les 15 h, un cop els/les alumnes s’han incorporat a les activitats escolars de la 

tarda, el monitor/a netejarà els estris utilitzats en el servei de menjador, endreçarà 
la cuina i fregarà el terra de la cuina, de manera que tot estigui a punt pel servei de 
l’endemà. 

 
r) El monitor/a no administrarà cap tipus de medicament als nens/es sense 

l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a i la recepte del metge on s’especifiqui 
el medicament de què es tracta, la dosi i l’hora d’administració. L’escola disposa 
d’un model d’imprès amb aquest objectiu. 
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s) Al final de cada trimestre, el monitor/a lliurarà a les famílies un informe escrit sobre 

l’evolució del seu nen/a pel que fa a l’adquisició d’hàbits i comportament en el 
menjador escolar. 

 
t) En compliment de la “Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco”, el monitor/a no podrà fumar ni dins les dependències del centre 
escolar, ni al pati, ni a l’entrada de l’escola encara que sigui a l’aire lliure. 

 
 
 

8.3.  NORMES DE COMPORTAMENT DE L’ALUMNAT AL MENJADOR 
 

a) Els/les alumnes faran les seves necessitats i es rentaran les mans abans de seure 
a taula, sobretot els més petits, per tal que no s’hagin d’aixecar durant el dinar. 
S’evitarà l’ús del lavabo de la cuina per part dels comensals.  
 

b) Després de dinar, i abans de l’estona de lleure, es rentaran les mans i les dents a 
la pica situada al menjador per aquestes tasques. 

 
c) L’alumnat, quan es dirigeixi al menjador, ho farà sense córrer ni fer curses, sense 

empènyer, sense cridar, ni altres actes incívics semblants. 
 

d) Al menjador, l’alumnat procurarà mantenir un ambient agradable i relaxat. Es 
procurarà no cridar i dirigir-se als altres nens/es i al monitor/a amb respecte i 
educació. 

 
e) Es començarà a menjar quan tots els companys de taula estiguin servits. 
 
f) No s’agafarà el menjar amb els dits.  
 
g) Es procurarà mantenir la taula neta, sense llençar-hi aigua o menjar a sobre. Les 

restes de menjar es deixaran a un costat dintre del plat. Es procurarà mantenir 
igualment el terra net. 

 
h) Quan es necessiti la presència del monitor/a, s’aixecarà la mà, sense cridar. 
 
i) No es menjarà de pressa, i tampoc molt a poc a poc. Si algun nen/a és 

excessivament lent menjant, els altres es podran aixecar de la taula si ja han 
acabat, encara que quedi sol. 

 
j) Abans de beure, s’ha de tenir la boca buida. 
 
k) S’ha de mastegar amb la boca tancada. 

 
l) S’utilitzarà correctament el tovalló. 
 
m) No s’han d’omplir massa els gots, i s’ha de fer amb cura, per tal de no llençar aigua 

a la taula o a terra. 
 
n) Tots els/les alumnes menjaran de tot, excepte aquells casos de dieta especial, 

al·lèrgia o intolerància alimentària o altres casos notificats de problemes mèdics. 
 
o) No es retirarà cap plat amb menjar, si no està justificat i amb l’autorització del 

monitor/a. 
 
p) L’alumnat que utilitzi el servei de menjador podrà col·laborar en totes les tasques 

que tinguin caràcter formatiu, com per exemple, parar i desparar la taula, ajudar als 
petits...etc. 
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q) Si hi hagués un/a alumne/a encarregat/da de cada taula, aquest/a pararà 
correctament la taula i   recollirà després els estris utilitzats per dinar, tot tenint cura 
que no quedin restes d’aliments a la taula. 

 
r) Quan s’acabi de dinar i es surti del menjador, es deixarà la cadira col·locada al seu 

lloc sense arrossegar-la. 
 
s) No es podrà sortir del menjador portant cap tipus d’aliment (pa, galetes, fruita...) 
 
t) No es permetrà l’accés a les aules durant l’horari de menjador, llevat d’autorització 

expressa del professorat del centre escolar. 
 
u) En els lavabos només s’hi romandrà el temps imprescindible per fer les necessitats 

a que estan destinats. 
 
v) Durant l’horari de menjador, cap alumne/a usuari del servei de menjador podrà 

sortir del centre sense l’autorització del monitor/a, que la concedirà si se li ha lliurat 
una nota signada pel pare/mare o tutor/a i sempre que el vingui a recollir el pare, 
mare o tutor/a legal. 

 
w) Amb caràcter general l’alumnat usuari del menjador es regirà per les normes de 

convivència establertes en les Normes d’Organització i Funcionament del centre i 
aprovades pel consell escolar. 

 
 
 

9. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DEL MENJADOR 
 

El servei de menjador esta gestionat per l’AMPA del centre escolar, en virtut del 
Conveni de cessió de la gestió del menjador signat amb el Consell Comarcal del 
Tarragonès al mes de maig de 2014. Per la seva part, l'AMPA del centre escolar 
actualment ha contractat l’empresa de SERVEIS A MENJADORS COL·LECTIUS MF 
de Valls, que serà l’encarregada de l’organització, control i supervisió del menjador, la 
relació laboral amb el monitor/a, la supervisió dels menús, el control de la higiene dels 
aliments i de la sala de menjador i, en general, de vetllar pel compliment de les normes 
i acords establerts per al millor desenvolupament d’aquest servei. 
 
L’últim responsable del servei de menjador és la direcció del centre.  

 
 
 

10. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE MENJADOR 
 

10.1. Els comensals fixes domiciliaran els seus rebuts mensuals a través d’una 
entitat bancària. Aquests rebuts es faran efectius durant els cinc primers dies de cada 
mes. En el cas que el rebut sigui retornat, les despeses bancàries aniran a càrrec del 
comensal i l’alumne/a deixarà de fer ús del servei de menjador. 

 
10.2. Els comensals esporàdics i els pares/mares/tutors/professorat que utilitzin el 

servei de menjador també de manera esporàdica, hauran de comprar els vals de 
menjador al  monitor/a de la manera que es determini per l’òrgan d’administració del 
menjador. Quan facin la reserva de plaça de menjador a primera hora del matí 
hauran d’entregar el corresponent val/tiquet de menjador al monitor/a 

 
10.3. Quan un comensal no pagui el servei de menjador serà donat de baixa fins a la 

liquidació del deute. Per altra banda al tercer rebut retornat, l’alumne/a gaudirà del 
servei de menjador amb tiquet i preu d’esporàdic. 
 

10.4. En cas de falta d’assistència de l’alumne/a fix, sempre que l’absència sigui 
justificada, es deduirà el cos net del servei de menjador des del primer dia. 
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10.5. Els dies d’absència del menjador per colònies amb l’escola es descomptaran 
del rebut. 

 
 

10.6. A les sortides d’un dia, els comensals fixes gaudiran d’un servei de pícnic. 
Els/les altres alumnes o professors/es que el desitgin, pel mateix preu del menú 
normal, l’hauran d’encarregar el dia anterior. 

 
 

 
11. AJUTS ECONÒMICS 

 
11.1 La direcció del centre farà públiques les convocatòries de beques de menjador. Així 

mateix, comunicarà particularment a cada família la seva concessió o denegació. 
 

11.2 Els/les alumnes que gaudeixin d’aquests ajuts de forma obligatòria per desplaçament 
o disminució no pagaran el servei de menjador. Serà l'AMPA del centre escolar qui 
abonarà la quantitat del mateix una vegada s’hagin rebut els diners del CCT i segons el 
preu marcat per l’empresa. 

 
11.3 Els/les alumnes que gaudeixin d’aquests ajuts individuals per altres motius i de forma 

parcial, abonaran la diferència de la beca a l’empresa de catering. Serà l'AMPA del 
centre escolar que abonarà la resta de la quantitat del mateix, una vegada s’hagin rebut 
els diners del CCT i segons el preu marcat per l’empresa. 

 
 
 

12. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
 

A l’inici de cada curs escolar es revisarà el reglament efectuant les modificacions   
necessàries i s’aprovarà en el primer Consell Escolar de Centre que es realitzi i 
s’inclourà en la Programació General del centre pel curs vigent. 

 
 
 
 


