Menjador Escolar
OBJECTIUS
1. Adquirir hàbits alimentaris: utilització dels coberts, aprendre a menjar de tot, saber comportar-se
en la taula i reforçar hàbits d’higiene.
2. Fomentar les relacions i la convivència entre companys en un entorn no lectiu.
3. Educar en valors i hàbits donant-los les pautes adequades.
4. Desenrotllar l’oci amb activitats lúdiques de contingut educatiu i possibilitat d’utilitzar els recursos del centre.
5. Col·laborar en tasques domèstiques relacionades amb el menjador escolar.
6. Col·laborar amb les famílies en relació al desenrotllament d’hàbits alimentaris.

NORMES PER A ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR
1. Per a poder utilitzar el Servici de Menjador Escolar és necessari omplir amb antelació la
fitxa mèdica corresponent i firmar en el dit full el coneixement de les “normes” aprovades
pel Consell Escolar del Centre.
2. En el Menjador Escolar s’atén a tots els alumnes que necessiten este servici diàriament. Si
queden places estaran a disposició de la resta d’alumnes fins que es complete la quota
màxima de places.
3. Durant el període de mig dia, des de les 13.00 h. fins a les 15.00 h, els comensals no podran
abandonar el Col·legi en cap concepte.
4. Tots els alumnes hauran d’esforçar-se a complir les normes marcades per les educadores.
L’incompliment reiterat de les dites normes suposarà perdre el dret a l’ús d’este servici.
5. Els alumnes rebran diàriament informació sobre el desenrotllament del menjador i sobre
les quantitats consumides.

6. El Menjador Escolar és un lloc per a manifestar i practicar els hàbits de neteja i educació
en una correcta convivència escolar.
7. Tots els alumnes de primària usuaris del menjador, a l’hora d del seu inici, hauran de
romandre, enfront, amb correcció i sense cridar ni jugar, a l’espera que siguen cridats per
a entrar.
8. Durant el temps del menjar, procuraran seure correctament, parlar en veu baixa, no fer
sorolls ni amb les cadires ni amb els coberts i no parlar amb la boca plena.
Seguir les mateixes pautes a casa, a l’hora de menjar, serà de molta ajuda per a
desenrotllar en els alumnes hàbits correctes.
9. Si algun alumne té qualsevol necessitat, alçarà la mà i esperarà que vaja una monitora.
10. Durant el temps del menjar no es podrà eixir del menjador. Només es podrà fer ús del
bany en casos excepcionals i amb permís de la monitora.
11. El Menjador Escolar té com a finalitat prestar un servici a les famílies que, per diferents
raons, no poden atendre els seus fills a mig dia. No substituïx les famílies quant a la creació d’hàbits d’alimentació i higiene dels escolars.
12. La venda de tiquets es realitza a partir de les 9.05 h. fins a les 9.30 h. Els escolars que
acudisquen a comprar el seu tiquet hauran de fer-ho amb l’antelació suficient, per a no
arribar amb retard a l’inici de les classes.
13. Avisar amb antelació, en el cas d’alumnes, que tenint adquirit el tiquet amb anterioritat
no facen ús del menjador per malaltia o qualsevol altra causa, per a anul·lar-lo.
14. Els escolars que tinguen problemes de salut es podran acollir a les dietes de règim proposades per l’empresa subministradora. En casos excepcionals posar-se en contacte amb la
direcció del centre.
15. Les possibles queixes sobre el menjador han de fer-se arribar a la direcció a fi d’esmenar
com més prompte millor les deficiències.

