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NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
(RESUM DEL REGLAMENT DE REGIM INTERIOR )

La vigilància dels alumnes de menjador serà exercida per les monitores contractades 
a través de l’empresa IRCO.

Al menjador escolar s’haurà de mantenir en tot moment un comportament correcte 
com a la resta de dependències escolars. 

S’ha  de  parlar  amb  correcció  a  tot  el  personal  relacionat  amb  el  menjador: 
encarregada, monitores, personal de cuina, etc. 

En  tot  moment  s’han  de  respectar  les  bones  maneres  en  la  taula  i  els  hàbits 
higiènics:

• Rentar-se les mans abans i després de dinar.

• No tirar menjar fora de la safata, dels plats ni al terra. Es procurarà no fer malbé 
el menjar.

• Utilitzar els tovallons.

• Mantenir-se assegut/da durant tot el dinar.

• Utilització del servei durant el temps de dinar sols en els casos imprescindibles.

• Fer bon ús del material del menjador: safates, gots, coberts...

• Si volem dir alguna cosa a les educadores, no cridar, alçar la mà i l’educadora 
acudirà a la taula.

• Quan acabem tot el dinar, demanarem permís a les educadores, replegarem la 
safata, gots, tovallons... ho deixarem tot al lloc corresponent i eixirem al pati.

Per un millor funcionament i organització, els comensals de primària organitzats en 
xicotets grups s’encarregaran de baixar i pujar les cadires i de repartir els gots i els pitxers 
de l’aigua. Això es farà entre les 12’15 i les 12’45 baix la supervisió d’una de les monitores.

L’alumnat assistirà amb puntualitat als llocs corresponents segons els seu horari de 
menjador.

Només es podrà fer ús de les instal·lacions que siguen autoritzades i sempre hauran 
d’estar acompanyats d’una monitora.

Es farà un bon ús dels material que s’utilitzen bé siga al menjador, al pati o en 
qualsevol de les activitats culturals-recreatives que es programen.
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L’alumne serà responsable dels danys que es puguen produir a causa de la seua 
conducta negligent. Serà al seu càrrec la reparació i es considerarà com a falta greu de 
comportament.

L’alumne  no  podrà  abandonar  les  instal·lacions  del  centre  si  no  hi  ha  una 
autorització expressa de l’encarregada o la monitora corresponent i necessitarà la presència 
d’un familiar o persona adulta que se’n faça responsable. Les faltes a aquesta norma seran 
considerades com a molt greus. 

Els alumnes que no assistisquen a classe durant el matí sense haver-ho justificat, no 
podran fer ús del menjador durant eixe mateix dia 

El pagament dels rebuts s’haurà de fer en els 10 primers dies del mes corresponent. 
Si no es fera així, s’avisaria a la família perquè pagués de forma immediata, en cas contrari 
es procedirà a donar de baixa a l’alumne del servei de menjador.

Les absències ocasionals al menjador no eximiran del pagament d’aquest dia.

En cas de malaltia justificada i en absències de dos dies consecutius o més, sempre 
que s’avise prèviament a l’encarregada del menjador, es descomptarà en el rebut del mes 
següent la part corresponent a partir del segon dia.

La reiteració en les faltes lleus i la reincidència en les faltes greus i en les molt greus, 
comportarà la pèrdua de la condició d’alumne comensal i serà donat de baixa del servei de 
menjador.

L'horari d'atenció de l'encarregada de menjador serà de 9'05 h. a 10 h. les persones 
que desitgen parlar amb ella, hauran d'esperar a la porta del C/Maria Manglano fins que 
els indiquen que poden atendre'ls. 

Qualsevol avís respecte a l’assistència, dietes, etc. haurà de ser comunicat dintre 
d’aquest horari. 

Aquells que ocasionalment necessiten dieta blana hauran de portar una nota signada 
pels pares.

Aquells comensals que durant tot el curs necessiten una dieta especial, hauran de 
presentar un certificat o informe mèdic en el qual s’especifiquen les característiques de la 
mateixa.

També es disposa d'una bústia al costat del tauler d'anuncis per deixar algun avís o 
els bonos per a l'encarrregada del menjador.

Els divendres s’obrirà la porta a les 14’50h. Us recordem que heu d’esperar fora de la 
tanca per no interferir en l’eixida dels xiquets i xiquetes

La sol·licitud de matrícula en el menjador implicarà l’acceptació d’aquestes normes i 
el Pla General del Servei de Menjador 
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