NORMATIVA GENERAL DELS ALUMNES SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador de l’Escola, comprèn la franja horària de 12.30h
(en el cas d’Educació Infantil) i les 13.00h (en el cas d’Educació Primària) a
15.00h, de dilluns a divendres.
Els menús s’elaboren a càrrec de l’empresa CATERING ALCALÀ,
seguint el pla de menús que proposa l’empresa i que avala el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

CAL TENIR EN COMPTE:
1. L’alumnat serà recollit pels monitors/es de menjador i/o mestres en el
pati de l’Escola i seran acompanyats fins al menjador que hi ha a l’edifici de C/
Girona.
2. El desplaçament i l’entrada al menjador cal fer-lo en ordre, respectant
els altres, sense donar empentes ni cridar.
3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els
crits ni les converses d’una taula a l’altra.
4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.
5. S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat
(malaltia,etc.) per mitjà d’un certificat mèdic, se servirà menú especial.
6. Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de
menjador, hauran de dur:
a) una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti
· El nom del medicament.
· La dosi que ha de prendre cada vegada.
· El nombre de vegades i hores.
· Durant quant temps, i,
b) un escrit del pare, la mare o el tutor legal on es demani i s’autoritzi el
personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació prescrita.
7. L’alumnat que es quedin a dinar, no podrà sortir sol de l’Escola.

EN EL MENJADOR
Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal de l’alumnat
i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes de
conducta:

1. Rentar-se les mans abans de dinar.
2. Entrar i sortir del menjador en silenci i en ordre.
3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
5. No tirar jugant el menjar ni l’aigua a terra. Si cau, accidentalment cal
recollir-lo.
6. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada.
7. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la
neta.
8. Tenir cura del material de menjador.
9. Respectar els límits dels espais marcats pels diferents grups.
10. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els
monitors, mestres i totes les persones relacionades amb el servei.

CONSULTES O SUGGERIMENTS DE LES FAMÍLIES

Si necessiteu comentar qualsevol aspecte del menjador podeu deixar
una nota a la secretaria de l’Escola indicant el nom del vostre fill/a i el vostre
telèfon de contacte, i la persona responsable del menjador es posarà en
contacte amb vosaltres.

