Normativa menjador escolar 2019/2020
CEIP Gabriel Comas i Ribas

DADES DEL SERVEI
• Unsomnit SL
• Contacte Tel.: 617 722 645 Web: http://www.unsomnit.com
• Encarregada de menjador i administració: Joana Nadal.

MENJADOR ESCOLAR
El Menjador és un servei complementari del centre, amb caràcter social i educatiu. El
funcionament del menjador escolar segueix les directrius del Consell Escolar del centre i la normativa
del BOIB del 18-09-2003 a més de les instruccions pertinents per al curs 2019/2020.
Els objectius bàsics del menjador escolar són:
• Cobrir les necessitats nutritives de l'alumnat així com iniciar-lo en gustos variats i en la ingesta
de tot tipus d'aliments.
• Desenvolupar hàbits en l'ús adequat dels utensilis relacionats amb el menjar.
• Adquirir i posar en pràctica hàbits relacionats amb les normes d'educació bàsiques en la taula.
• Adquirir uns hàbits alimentaris saludables, uns hàbits d'higiene i uns hàbits de convivència.
• Fer ús del temps lliure de formà lúdica i formativa.
• Donar a conèixer a tota la comunitat educativa el funcionament d’ aquest servei.
Normes generals del Menjador Escolar són:
• Els pares/mares dels infants que facin ús d’ aquest servei accepten aquestes normes.
• Pot gaudir d'aquest servei tot l'alumnat matriculat en aquest centre i tota persona que hi treballi
o hi col·labori.
• Per fer ús d'aquest servei, cada comensal haurà de fer efectiu, abans de dia 5 , el pagament del
rebut corresponent a través de domiciliació bancària Al llarg del curs s'abonaran les
mensualitats corresponents amb l'import aprovat a inici de curs pel Consell Escolar seguint la
normativa vigent.
• Hi haurà un preu per alumnes fixos de 5,35 € i un altre per alumnes esporàdics de 5,89 €.
Seran considerats alumnes esporàdics els que facin ús d' aquest servei de forma puntual
i sense una regularitat, els quals faran efectiu l'import amb tiquets.
• Els rebuts bancaris retornats tindran el recàrrec que carregui l’ entitat bancària.
• Es generaran devolucions automàtiques dels menús en cas de viatge d’estudis, acampades i
sortides en el mes següent a la seva realització.
• NO es generaran devolucions automàtiques en altres casos i s’han de sol·licitar per escrit
(com a màxim fins els primers 10 dies del mes següent) al servei de menjador (segons
formulari adjunt). Aquestes es faran també el mes següent.
• Cal assenyalar que només es retorna el preu del menú a partir del segon dia (inclòs), però no es
retorna la part que correspon al servei de les monitores de cap dia.
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L'alumnat que es quedi esporàdicament al menjador ho haurà de comunicar al servei de
menjador presentant el tiquet abans de les 10h. .
L'alumnat que habitualment dini al menjador de l'escola també haurà de portar una
comunicació escrita del seu pare o mare el dia que per la raó que sigui no utilitzi aquest servei.
Mensualment s'informarà, a totes les famílies, dels menús programats per escrit i a la web.
Si algun alumne/a no pot menjar algun tipus d'aliment cal que porti una nota del metge que
així ho indiqui. En cas d'un malestar transitori que requereixi una dieta especial n'hi ha prou
amb una nota del pare o mare, o una cridada telefònica directament al servei de menjador.
No es pot sortir del recinte escolar sense la presentació del justificant de sortida degudament
signat pel seu pare o mare.
La utilització del servei pel setembre i el juny és opcional i per tant s’ha de demanar
expressament al menjador.
Passes que es seguiran en cas d’impagats: Quan es torna un rebut s’avisa a la família i se li
dóna un nou termini fins al dia 25 del mes en curs, si no s’ha resolt a partir del primer dia del
mes següent no es podrà fer ús del servei fins que no s’hagi saldat el deute.

Hàbits bàsics d'higiene, salut i convivència:
• Rentar-se les mans abans i després de dinar i abans d'entrar a classe .
• Tenir cura dels estris que s’utilitzen: plats, gots, coberts, gerres…
• Parlar amb un to de veu adequat per tal d'afavorir un ambient de tranquil·litat i agradable.
• Utilitzar els coberts correctament i no menjar amb les mans.
• Utilitzar el tovalló correctament per evitar embrutar-nos i per netejar-nos.
• Menjar sense pressa, mastegar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena.
• Beure sense aliments a la boca i evitar vessar l'aigua.
• Menjar una quantitat adequada d'aliments i evitar deixar-ne al plat habitualment.
• Fer un bon ús dels aliments (no jugar-hi, ni llençar-lo...).
• Seure correctament i aixecar-se de la cadira només quan sigui necessari (desparar la taula, anar
a buscar les postres…).
• Deixar recollit el lloc on s'ha menjat (treure els plats, gots, coberts…)
• Demanar allò que es vol o es necessita amb correcció i educadament.
• Ser responsable de les tasques que se li encomanen i mostrar-se col·laborador/a.
• Respectar els materials i les diferents instal·lacions de l'escola. Demanar permís per utilitzar
aquests espais i materials.
• Dirigir-se amb respecte a les monitores, als companys i companyes i a qualsevol persona que
hi hagi en el recinte escolar.
• Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret de la resta d'alumnes per tal de poder
gaudir junts dels temps de lleure.
DRETS I DEURES
L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats de tots els membres de la
comunitat educativa; per tant ha de respectar la normativa vigent. Les faltes comeses podran ser
considerades LLEUS i GREUS:
Es consideren faltes lleus:
1. Fer renou excessiu de manera habitual en entrar, en sortir i durant el dinar.
2. Fer un mal ús dels aliments i/o dels estris del menjador.
3. Deixar habitualment menjar al plat.
4. Seure incorrectament i/o aixecar-se de taula sense un motiu justificat.
5. Ser poc acurat en demanar el que es vol o necessita.
6. Comportar-se de forma lleument molesta o interferint en certa manera l'activitat de
qualsevol membre de la comunitat educativa (monitores, alumnes...).
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Es consideren faltes greus:
1. Faltar al respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa (monitores, companys i
companyes...).
2. No fer cas a les monitores.
3. Sortir del menjador o del recinte escolar sense permís o obrir les portes sense autorització de
l'adult responsable.
4. Sostreure objectes de l'escola, del menjador o dels companys i companyes.
5.Causar desperfectes de manera intencionada al material del menjador, de l'escola o dels
companys i companyes.
En cas que sigui necessari s'adoptaran mesures a fi de corregir els actes contraris a les normes
establertes i les conductes greument perjudicials per a la convivència i pel bon funcionament d'aquest
servei. Aquestes mesures i sancions que preveu la normativa han de ser proporcionades a la conducta i
ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i
socials. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, al manteniment i millora del procés
educatiu.
A l'efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les
circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne/a.
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Circumstàncies que disminueixen la gravetat:
I. El reconeixement espontani per part de l'alumne/a de la seva conducta.
II. No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries a la
convivència en el centre.
III. La presentació d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del migdia.
IV. La falta d'intencionalitat.
Circumstàncies que intensifiquen la gravetat:
I. La premeditació i la reiteració.
II. La publicitat manifesta.
Les faltes comeses per l'alumnat seran comunicades per escrit, mitjançant una notificació als
pares o tutors, els quals les hauran de tornar signades a l'escola.
Valorar l’acumulació excessiva de faltes lleus.
En cas de faltes greus reiterades, la Direcció del centre convocarà als pares o tutors per trobar
solucions al problema i, si el cas ho requerís, s'informaria al Consell Escolar de Centre per
prendre conjuntament mesures oportunes.
Un cop esgotades les mesures correctores anomenades en els punts anteriors, si fos el cas, es
suspendria a l'alumne del dret de gaudir del servei de menjador.

Aquestes Normes de Funcionament del Menjador Escolar han estat aprovades pel Consell
Escolar en data 26 de juny de 2012.
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