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NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
(RESUM DEL REGLAMENT DE REGIM INTERIOR)
La vigilància de l’alumnat 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 i respectar
les normes d’higiene i prevenció per la COVID-19, 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.

L’alumnat assistirà amb puntualitat als llocs corresponents segons els seu horari de menjador.
Sempre anirà acompanyat per la monitora i/o encarregada del menjador.
Cada aula té un espai al menjador i al pati que els permet mantenir la distància amb altres
grups. Tanmateix, els cursos de 5é i 6é (no estables) dins del menjador seuran guardant la distància
de seguretat.
L’alumnat d’Ed. Infantil dinarà a les aules i, en acabar, eixirà al pati que li correspon.
L’alumnat de Primària dinarà al menjador organitzat en tres torns:
- 1r torn: 1r A, 1r B, 2n A i 2n B.
- 2n torn: 3r A, 3r B, 4t A i 4t B.
- 3r torn: 5é i 6é.
La resta del temps estarà al pati que li correspon o a la seua pròpia aula.
L’alumne/a 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/a 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.
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El pagament dels rebuts serà per domiciliació bancària i es passarà el cobrament en els 10
primers dies del mes corresponent, exceptuant el mes de setembre, on el pagament serà efectuat durant la segona quinzena. En cas que es torne el rebut s’avisaria a la família perquè pagués de forma
immediata, en cas contrari es procedirà a donar de baixa a l’alumne/a del servei de menjador.
Les absències ocasionals al menjador no eximiran del pagament d’aquest dia.
En cas de malaltia justificada, sempre que s’avise prèviament a l’encarregada del menjador,
es descomptarà en el rebut del mes següent la part corresponent al menjar.
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/a comensal i serà donat de baixa del servei de menjador.
L'horari d'atenció de l'encarregada de menjador serà de 9'00 h. a 10 h. Les persones que
desitgen parlar amb ella de forma presencial, hauran d'esperar a la porta del C/Maria Manglano fins
que els indiquen que poden atendre'ls, que serà després que l’alumnat d’Ed. Infantil entre a les aules. Cal respectar la distància de seguretat i portar mascareta. Susana us atendrà a través de la finestra de consergeria.
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.
En els mesos de setembre i juny les portes d’Ed. Infantil s’obriran a les 14’50h. Les portes
del pati del Mediterrani s’obriran a les 14’55h. I la porta del pati del Pius XII s’obrirà a les 15’00h. Us
recordem que heu d’esperar darrere de la tanca o a més de dos metres de distància de la porta, per
no interferir en l’eixida dels xiquets i xiquetes i mantenir la distància de seguretat recomanada.
Els divendres d’octubre a maig les portes d’Ed. Infantil s’obriran 15’20h. Les portes del pati del
Mediterrani s’obriran a les 15’25h. I la porta del pati del Pius XII s’obrirà a les 15’30 hores.
Aquest curs escolar, degut a la situació sanitària per la COVID – 19 i, per tal de respectar les
mesures preventives, l’alumnat no es raspallarà les dents després de dinar.
Cada alumne/a ha de dur un paquet de tovalloles humides amb el seu nom escrit i la paraula
menjador, amb retolador permanent, en el propi paquet.
La sol·licitud de matrícula en el menjador implicarà l’acceptació d’aquestes normes, el Pla General del Servei de Menjador i el Pla de Contingència de Centre.
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