
 PROTOCOL I PAUTES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

INTRODUCCIÓ:

Es considera el servei de menjador com un complement de l’activitat educativa de l’escola. Pensem que el menjador ha d’arribar

a ser un lloc agradable on es realitza un fet social,  que és el dinar, i on les relacions dels nens i nenes entre ells i amb els

monitors  i  monitores  han  de  ser  amistosos.  Al  mateix  temps  creiem  que  ha  de  ser  una  pràctica  per  l’habituació  a  una

alimentació sana i l’adquisició d’uns hàbits a l’hora de menjar. També és, per descomptat, un moment d’expansionament pels

nens i les nenes. És per això que s’ofereix un conjunt d’activitats lúdiques i pedagògiques (puntualment tallers en dates com

Nadal o Sant Jordi) que s’organitzen com a complement de l’activitat escolar. 

CARACTERÍSTIQUES I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR:

• La capacitat del menjador és de 135 alumnes per torn. 

• L'AFA Pare Poveda gestiona el servei de menjador de l’escola Pare Poveda i l'empresa ARCASA està contractada per 

porta-lo a terme. 

• La quota fixada per als usuaris del servei de menjador és de 6,54 € € els habituals , 7,19 € els esporàdics. Els imports es 

passen pel banc o caixa al núm. de compte facilitat pel pare / mare o tutor/a legal del menor. 

• S’ha de comunicar l’absència del nen/a abans de les 9,30 h. 

• Els monitors/res del menjador tenen cura dels nens i nenes que es queden a dinar des de les 12:30h i fins a les 15:00h .

Abans de l’àpat, supervisen que els alumnes tinguin les mans netes; durant el dinar, vetllen per al bon comportament 

dels nens i nenes i per que dinin bé.

• Aquells alumnes que necessitin menjar de dieta han de fer-ho saber al tutor/a, a l’AFA o a la coordinadora de 

monitors/es, a primera hora del matí i aquest/a passarà l’encàrrec a la cuina.

• Si alguna família ha d’exposar alguna queixa o demanda sobre el servei de menjador, aquesta es farà 

OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT a l’AFA, doncs és l’entitat que gestiona el servei. L'’AFA farà arribar la comunicació a 

ARCASA, així com la resposta a la família. 

Les famílies tindran a la seva disposició els impresos corresponents.

• Els rebuts pel servei de menjador es giraran a mes en curs, tret dels que siguin esporàdics, que es generarà al mes 

següent de la utilització del servei. Aquests rebuts hauran de ser atesos i en cas de devolució i/o impagament de tot o 

part d'un rebut, tindran un màxim de 10 dies per fer-lo efectiu. En cas contrari, comportarà la baixa automàtica del 

servei.

• A l'iniciar el curs escolar, no serà admesa la inscripció al servei de menjador de cap alumne que tingui rebuts 

pendents de pagament (totals o parcials) del curs anterior, no podent així utilitzar el servei fins que aqueslls imports 

estiguin saldats.



ORGANITZACIÓ DELS TORNS DE MENJADOR:

- 1r torn:  a les 12’30h (p3 que dinaran a la seva aula, p4, p5 i 1er al menjador).

- 2n torn: a les 13h (2n i 3er) Aquests nens/es dinen mig hora després de sortir de classe i després gaudeixen d’esbarjo

atesos sempre per la seva monitora responsable i amb la possibilitat d’apuntar-se a les activitats extraescolars que

oferta l’AFA.

- 3r torn: a les 14h (4t, 5è i 6è).

• Cada alumne, quan acabi el dinar, ha de recollir el seu plat, got i coberts i amb l’ajuda i supervisió dels monitors/res els 

ha de posar al lloc indicat. 

• Després de dinar, es surt al pati, on els monitors/res vigilen els alumnes fins que tornin a començar les classes. En cas 

de pluja, fred o calor excessiu, els alumnes romandran a dintre de l’edifici escolar: gimnàs, vestíbul, biblioteca... Els 

monitors oferiran diferents activitats per realitzar en aquests espais.

• A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web, hi ha a disposició de les famílies el menú mensual (revisat i aprovat per una

diplomada en dietètica i nutrició),  procurant que sigui equilibrat i gaudeixi de tot l’aport calòric i vitamínic que els

nens/es necessiten pel seu desenvolupament. Aquest també s’enviarà via correu electrònic a qui ho sol·liciti. També es

penjaran propostes de sopars.

• En el servei de menjador es procurarà que tots els alumnes s’acostumin a menjar de tot. 

• Per poder facilitar dieta per al·lèrgia o intolerància, és obligatori entregar a començament de curs el document de 

sol·licitud omplert i el certificat mèdic original amb la data actualitzada, referent al tipus d’intolerància o al·lèrgia i la 

dieta que ha de seguir. No s’acceptarà cap alumne amb al·lèrgies o intoleràncies que no hagi presentat el Certificat 

mèdic.

• El personal del servei de menjador no pot donar cap medicament als alumnes sense tenir la recepta mèdica i 

l’autorització dels pares, mares o tutors legals.

A la recepta i autorització ha de constar: 

• Nom i cognoms de l’alumne. 

• Data de la recepta. 

• Durada del tractament. 

• Dosi de la medicació. 

• Nom, cognoms i D.N.I. de qui signa l’autorització. 

• Data de l’autorització. 

No s’administrarà cap medicament als alumnes si no presenten als monitors /o tutors els requisits ressenyats. 

• En cap cas, els menús cuinats a l’escola sortiran del recinte, llevat dels picnics preparats els dies d'excursió.

• L’entrada a la tarda per als alumnes que no es queden a dinar és a les 15.00 h.



NORMATIVA DEL MENJADOR  . 

1. Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic).

2. El servei de menjador és una prestació d’ajut a l’escolarització de caràcter  opcional,  no obligatori,  ni forma part de

l’horari lectiu.

3. Només podran portar raspall de dents els nens de 1r a 6è, amb permís dels pares o tutors (l’AFA disposa del document

d’autorització). 

4. Els alumnes han de mostrar respecte i col·laboració amb les monitores i la cuinera. 

5. Els alumnes usuaris de menjador han de mostrar una relació respectuosa amb els companys.

6. Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats. En cap moment són permesos els crits,

baralles i corredisses. 

7. Els  nens/es  s’hauran  de  col·locar  a  les  taules  en el  lloc  acordat  amb els  monitors/es i  no  els  és  permès  circular

lliurement pel menjador. 

8. En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar. 

9. Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza. 

10. En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en calma la presència dels monitors. En cap

moment estan justificats els crits ni els moviment violents. 

11. Els alumnes seran els encarregats de recollir la taula i mantenir el seu espai net. 

12. Durant  les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati  o a la  zona indicada pels monitors/es i  sempre

atenent les indicacions que aquests/es els donin. 

FALTES:

El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes. 

Tipologia d’incidències probables (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu, per tant no és limitada). 

Faltes molt greus: 

• La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de material i objectes de membres de la comunitat 
educativa. 

• Les actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut. 

• La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent. 

• L’agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa. 

• Qualsevol falta greu reincident. 



Faltes greus: 

• Els actes d’incorrecció o desconsideració (falta de respecte) amb els membres de la comunitat educativa. 

• Alterar l’ordre i la convivència del grup i, en general, qualsevol altre activitat del centre. 

• El deteriorament del material dels companys/es o del centre. 

• Qualsevol falta lleu reincident. 

Faltes lleus: 

• Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció d’aquesta normativa. 

• Incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a excepció de les que fan referència als apartats anteriors. 

SANCIONS 

Falta lleu: 

• Amonestació oral 

• Privació del temps d’esbarjo, realitzant tasques educatives. 

Faltes greus i molt greus: 

• Compareixença davant la Direcció. 

• Comunicació a les famílies i entrevista. 

• Reparació econòmica dels danys causats al material del centre, companys/es o monitors/es. 

• Suspensió del dret a la plaça del servei de menjador per un període de temps o per tot el curs escolar. 

3 amonestacions orals lleus: comunicació urgent amb les famílies. 
3 amonestacions reiterades després de la comunicació amb els pares, pot suposar la privació del servei de menjador per un 
determinat temps o completament. 

Actuacions en cas de faltes molt greus: 

Una vegada redactada la incidència, es farà arribar als tutors, que hauran de decidir de quina manera l’alumne complirà amb els 

objectius de l’actuació, la disculpa, el rescabalament, la compensació o fins i tot l’exclusió del servei i posteriorment (en un 

màxim de 48 hores) se’ls comunicarà els dies d’exclusió. 

Un cop acordat el període d’exclusió es comunicarà a la família 



Per retornar a l’AFA: 

Jo _____________________________________, amb DNI _________________ com a pare, mare, tutor/a

 i/o representant legal de l’alumne/a  __________________________________ que cursa_______________

 a l’escola Pare Poveda de Barcelona,  declaro haver LLEGIT i ACCEPTO les normes de funcionament del menjador 

expressades en aquest protocol. 

Signatura, 

Barcelona, ___  de ___________ de 20_____


