
Circular informativa Menjador escolar 

Benvolgudes famílies, 

     Per  tal de garantir el funcionament  òptim del servei de menjador i amb les 

màximes garanties per a tots els usuaris vos volem recordar les normes de 

menjador que regeixen al centre: 

 Abans de començar a dinar, cada nin/a es rentarà les mans. 

 No s’usaran les  mans  per agafar el menjar, s’hauran  d’ajudar  dels  

coberts. 

 S’ha d’acabar tot el que hi ha al plat. Si un plat no agrada gens, s’avisarà 

a la monitora per a què en minvi la quantitat i al menys es tastarà. 

 S’ha d’adoptar una postura correcta a la taula. 

 No se tiraran aliments ni a terra ni damunt la taula. 

 S’ha de parlar amb un to de veu agradable, que no molesti la resta. 

 Les coses se demanaran amb educació, aixecant la mà i dirigint-se 

correctament a la monitora de menjador. 

 L’infant que quedi a dinar no podrà abandonar les instal·lacions del 

centre fins que els pares o les persones designades per aquests 

acudeixin a l’escola a recollir-los. En el cas d’alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è 

de primària, prèvia autorització escrita de comunicació al personal de 

menjador , podran tornar  sols a casa en acabar el dinar. 

 En sortir de la sala menjador i fins que l’infant usuari sigui recollit per 

anar a casa, romandrà sota la supervisió de l’equip de monitors de 

menjador  al  pati d’ Ed. Infantil o de l’espai que es determini, en funció 

de les condicions meteorològiques o de les activitats programades 

grupalment. En cap cas l’infant podrà romandre sol a cap de les 

dependències de l’escola. 

 Durant el temps d’esplai posterior a l’àpat, els nins i les nines realitzaran 

activitats lúdiques centrades en el  joc  associatiu (jocs de taula, jocs de 

rol, passatemps, manualitats…) seguint les indicacions dels monitors. No 

es duran a terme jocs que, per la seva natura i característiques podrien 

pertorbar el procés  normal de  digestió. 

 No es podrà dur de casa cap mena de joc o aparell electrònic ni d’altre 

tipus  (per evitar  conflictes que se’n podrien derivar  i també per 



qüestions relacionades amb l’homologació dels materials que puguin 

aportar els alumnes). 

 Si un infant es troba malament o s’accidenta durant el temps de durada 

del servei de menjador, els monitors es posaran immediatament en 

contacte amb la família per posar-los al corrent de la situació i per a què 

a la major brevetat  possible, es personin en el centre a recollir l’infant. 

 Tenint en compte que el servei de menjador acaba a les 16:00 hores,  

s’acudirà a l’escola a recollir  els infants fins aquesta hora límit. Si algun 

pare/mare o familiar d’un alumne no ha acudit a l’escola a recollir-los a 

l’hora indicada, s’avisarà telefònicament  a la família i els infants 

romandran al centre sota la supervisió del mestre de torn d’horabaixa i 

s’anotarà  en el registre d’incidències de menjador. Si procedeix, 

s’adoptaran les mesures adients. 

 

       En cas d’incompliment d’aquestes normes o en cas de produir-se 

conductes que pertorbin greument el normal funcionament del servei de 

menjador o resultin ofensives per a l’alumnat que n’és usuari o per al 

personal del servei, per part d’altres usuaris, la Comissió de Menjador 

podrà adoptar les mesures disciplinàries que consideri adients  per evitar 

la reiteració de comportaments inadequats. En casos extrems es podrà 

arribar a determinar, fins i tot, la suspensió temporal dels dret a ser 

usuari de menjador. S’aplicarà el que regula el Pla de Convivència 

Escolar del centre i el Decret de Drets i Deures dels alumnes 121/2010 

de 23 de desembre de 2010. 

 

 

        Igualment, vos volem comunicar que l’alumnat d’Educació Infantil 

podrà dur una muda al menjador per si és necessari canviar-se . També 

que les famílies amb tres o més fills usuaris fixos de menjador,  se’ls farà  

un descompte del 10%  a cada un . 

 

   

      LA COMISSIÓ DE MENJADOR 

 

 

                              Palmanyola, 27 de setembre de 2016 


