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Normativa de menjador i codi de conducta 
 

 
 
El servei de menjador s’ofereix a l’alumnat de l’ESO.  
El menjador, com servei que ofereix el centre, està orientat per treballar des de la 
formació integral de l'alumnat i per al seu bon funcionament s'han de respectar tant les 
normes establertes per la direcció del centre com les indicades en aquest document. 
 

 
Les pautes generals de funcionament i convivència del servei de menjador són: 
 

 
1/ Horari i assistència 
 

 L’alumnat fix que per alguna raó no pot venir a dinar ha d’avisar abans de les 
11 h del matí telefònicament a la secretaria del Centre o per correu 
electrònic a informació. També pot aportar un justificant signat. L’escola es 
reserva la facultat de trucar per telèfon per comprovar o verificar l’absència. 

 

 L’alumnat que vulgui utilitzar esporàdicament el servei de menjador ho ha de 
comunicar amb un dia d’antelació abans de les 10 h del matí 
telefònicament a la secretaria del Centre . 

 
 L’alumnat de menjador romandrà al centre i no podrà sortir sense 

autorització signada dels pares o tutors, indicant els motius, l’hora de sortida 
i la persona que el recull, si escau.  

 
 

 Si un/a alumne/a no assisteix al menjador sense notificació prèvia ens 

comunicarem amb la família per notificar l’absència. 

 

 
 
 
2/  Convivència i respecte. 
 

Es tracta d’un espai reduït en el que hem de procurar crear un ambient relaxat per 

dinar en el que tothom es pugui sentir còmode, tant l’alumnat com els monitors i el 

personal docent o d’administració. Per tant 
 

 S’ha de respectar en tot moment als companys. 
 

 S’ha de respectar en tot moment als monitors, i seguir les seves indicacions. 
 

 S’ha de parlar en un to de veu normal, sense cridar. 
 

 S’ha de tenir cura de les instal·lacions, material i mobiliari del centre. 
 

 No es pot anar per dintre del centre sense el permís dels monitors/es. 
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 Si es comet una falta de disciplina es posaran les mateixes notificacions 
d’incompliment de normes que fa servir el centre. Abans d’arribar a posar en 
el coneixement de la família aquesta conducta contrària a les normes de 
convivència, i si no és molt greu, l’alumne/a podrà ser advertit un cop. 

 

 En cas d’incompliment reiterat de les normes s’avisarà a les famílies. També 
s’avisarà a les famílies telefònicament si cal per parlar sobre el comportament 
del seu fill/a. 

 

 Si l’alumne o alumna no es capaç d’acceptar i de seguir les normes, i després 
de tres fulls d’incidència, es valorarà la seva permanència o com podrà 
assistir al menjador. 

 
 
 

 

3/  Hàbits i higiene 
 

 S’han de respectar els bons hàbits de neteja i higiene referents a 

l’alimentació. 

 L’alumnat s’haurà de rentar les mans abans de dinar. 

 No es pot malbaratar el menjar. 

 L’alumnat  serà responsable de netejar la seva pròpia safata amb l’espàtula, de 

buidar el seu got en el lloc corresponent i de desar adequadament els 

coberts. 

 L´alumnat, per  torns rotatius s’encarregarà de netejar la taula. 

 S’ha de mantenir un comportament correcte d’ordre i convivència al 

menjador. 

 S’ha de respectar en tot moment als companys/es, monitors/es, 

responsables de menjador, personal docent i no docent. 

 S’ha de tenir cura del material comú, de les instal·lacions i dels espais 

destinats al lleure. 

 En tot moment cal que al menjador hi regni un clima agradable i tranquil. 

 Si es comet una falta de disciplina es seguiran les mateixes notificacions 

d’incompliment de normes que fa servir el centre. 

 

 

4/  Ús del mòbil 

 

 No es pot utilitzar el mòbil al menjador i en cap cas mentre s’està dinant.               
En cas de necessitat d’una trucada urgent, adreçar-se a secretaria. 

 

 
 
 
  


