
 
 

El menjador és un servei complementari i no obligatori per als alumnes de l’escola, i es regularà                 
mitjançant el NOF (Normes d’Organització i Funcionament ), aprovat pel Consell Escolar. Totes les              

persones relacionades amb el servei de menjador vetllaran per tal que aquest espai mantingui una               
línia educativa amb el Centre i sigui un moment d’enriquiment personal, de relació i de convivència.                
És per això que cal marcar unes normes i objectius a complir. La franja horària comprèn de les 13:00                   

hores a les 15:00 hores. ( De 13:30 A 15:00 en el cas dels alumnes de secundària). 

 

1. Durant el període de menjador es respectaran els hàbits alimentaris, les normes de             
convivència i les normes higièniques adequades per accedir al menjador. 

2. Tots tenim dret a unes instal.lacions dignes i higièniques apropiades al servei. 

3. El menjar serà equilibrat i compensat d’acord als criteris establerts per la dietista de la               
companyia d’adjudicació del servei. 

4. Tots els usuaris del servei sense excepció hauran de mantenir en tot moment un tracte               

respectuós amb els companys, els educadors i les persones relacionades amb el servei. 
5. L’equip d’educadors i educadores del menjador posarà especial atenció en la prevenció de les              

actuacions disciplinàries, els comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com en les            

actituds de mala educació en el propi acte de menjar. 
6. Les famílies que facin ús del servei de menjador, rebran el full de menú mensual, així com                 

electrònicament a través de clickedu. 

7. La col.laboració d’alumne i família és fonamental per fer del servei de menjador una              

prolongació de l’activitat educativa a l’escola. 

 

NORMATIVA ALUMNES 

Durant l’hora de dinar es vetllarà pel bon funcionament d’uns hàbits bàsic d’educació. 

1. Abans d’entrar a menjar cal rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

2. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre. 

3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina. 

4. Fer servir els coberts, tovalló i el got adequadament a taula 

5. No llençar papers, aigua, menjar,....al terra o als companys. 

6. No es pot treure menjar fora dels espais habilitats. 

7. Parlar sense cridar 

8. Seure correctament i no aixecar-se de la taula. 

9. Recollir els estris un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar la taula neta. 

10. Respectar els espais marcats pel centre per als diferents grups, tant dintre del             

menjador com a la zona del pati. 

11. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i             

monitores i totes les persones relacionades amb el servei. 

12. No està permès l’ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics. 

 

 



 
 

13. Els alumnes que facin ús del servei de menjador no podran sortir de l’escola si no és                 

amb l’autorització expressa i escrita dels tutors legals, que es presentarà amb            

antelació, al tutor i al personal del menjador. 

 

Les faltes de disciplina o convivència reiterades poden suposar la suspensió del servei per              

un període indeterminat de temps. Les faltes greus privaran de l’ús del servei fins a               

l’acabament del curs. 

Aquesta normativa es fa extensiva a la totalitat d’alumnes que regularment o puntualment             

fan ús del servei de menjador. 

 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es realitzaran abans del començament del curs. Caldrà omplir una fitxa i              

entregar-la a recepció. 

Hi ha dos tipus d’inscripció: 

 

INSCRIPCIÓ PERMANENT 

Aquesta inscripció és per als alumnes que fan ús del servei de menjador cada dia de                

setembre a juny.  

El preu és el mateix cada mes, independentment dels dies d’ús. Per calcular aquesta quota               

s’han tingut en compte els dies lectius del curs i les sortides trimestrals i s’ha prorratejat el                 

preu en 10 mesos. 

El pagament es farà mitjançant el rebut de l’escola. 

El retorn del rebut del menjador, pot significar la baixa del servei, si no es fa el pagament 

abans de l’acabament del mes següent al de rebut retornat. 

En cas de malaltia, només es descomptarà a partir del 5è dia. 

Les baixes d’inscripció, s’haurien d’avisar amb una setmana d’antelació, sempre que sigui            

possible.  

Una vegada un usuari s’ha donat de baixa, no podrà tornar a l’inscripció permanent amb               

les mateixes condicions. És a dir, se li cobrarà per dia que faci ús del servei. 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓ PUNTUAL 

Aquesta inscripció va adreçada als alumnes que es queden fixos en dies discontinus.             

S’aplicarà un descompte amb un mínim de 2 dies per setmana. És cobrarà per dia d’ús. El                 

pagament es farà mitjançant el rebut de l’escola. 

 

 

El retorn del rebut del menjador, pot significar la baixa del servei, si no es fa el pagament                  

abans de l’acabament del mes següent al de rebut retornat 

Si l’alumne no ha de fer ús del servei un dia que estigui estipulat, haurà d’avisar a la                  

recepció del centre abans de les 10 del matí. En cas contrari, aquest dia es cobrarà. 

Les baixes d’inscripció, s’haurien d’avisar amb una setmana d’antelació, sempre que sigui            

possible.  

Per fer ús del servei un dia puntual, es pot comprar un tiquet de menjador a la recepció del                   

centre.  

Per la compra dels packs de 10  tiquets,s’aplicarà un descompte. 

Qualsevol canvi en la dieta o en els dies de servei, s’ha de comunicar a la recepció del                  

centre abans de les 9:30 del matí.  

No podem garantir l’ús del servei, qualsevol incidència que passi a partir de les 10 del matí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

                                 INSCRIPCIÓ MENJADOR  

 

 

 
NOM ALUMNE/A...................................................................................................... 
 
CURS........................................... 
INSCRIPCIÓ PERMANENT  
 

INSCRIPCIÓ PUNTUAL 
 
Dilluns                 Dimarts                 Dimecres                Dijous                Divendres 
AL.LÈRGIES: 
Adjuntar paper del metge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS ALIMENTÀRIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona que realitza aquesta inscripció: 
Nom: 
 
Signatura i data: 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

                                           BAIXA INSCRIPCIÓ MENJADOR 

En/Na....................................................................................................................amb 

DNI......................................., com a pare/mare/tutor legal de      

l’alumne/a...............................................................................de....................curs, 

sol.licito la baixa de l’inscripció del menjador per al curs 19-20. 

Data i signatura 

 

 
OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


