NORMATIVA MENJADOR
Direcció

Totes les activitats que es duen a terme dins l’àmbit escolar tenen un caire educatiu. Per tant, el servei de menjador
també és un espai que s’aprofita per educar a l’alumnat. Per la qual cosa es vetlla perquè els alumnes aprenguin a
menjar de tot.
L’escola procura oferir una dieta variada en verdures, pasta, carns, peixos, etc. Sabem que alguns alumnes tenen
dificultats amb alguns aliments i per aquest motiu, l’escola manifesta flexibilitat en la ració, no pas en el plat en concret.
És a dir, aquell alumne/a que li costi molt un determinat plat se li acceptarà una ració més petita que l’habitual, però
sempre n’haurà de menjar una mica perquè això educa ens els diferents gustos, els permet adquirir el tremp i els fa
més capaços de menjar de tot, aconseguint així una dieta variada i enriquidora.
El menjador no és un servei obligatori de l’escola. Si alguna família no accepta aquesta normativa, l’escola pot privà a
l’alumne d’aquest servei ja que com hem dit, no és obligatori.
- Els/les alumnes accediran al menjador en l’ordre que ho indiqui la/les persona/es encarregada/es de vigilar el pati.
- Els/les alumnes accediran al menjador ordenadament, un per un i sense empentes ni corredisses.
- Quan els/les alumnes portin motxilla i/o apunts, ho deixaran a les prestatgeries habilitades que hi ha a l’entrada del
menjador.
- Els/les alumnes no poden fer ús del telèfon mòbil al menjador. Si ho fan, es retirarà el mòbil a l’alumne/a fins que la
persona encarregada de vigilar el menjador ho cregui oportú. En cas d’emergència, els pares poden trucar al col·legi,
al telèfon 973 600 270.
- Els/les alumnes hauran de menjar tot el que se’ls hi posi a la safata. No es pot donar el menjar a un altre company.
- Els/les alumnes no podran sortir del menjador fins que no s’hagin acabat tot el menjar de la safata.
- Els/les alumnes que tinguin algun tipus d’al·lèrgia, ho han d’acreditar per mitjà d’un certificat mèdic.
- Els/les alumnes no poden entrar menjar de fora del menjador, ni treure menjar del menjador a l’exterior.
- Els/les alumnes s’assentaran a les taules del menjador en ordre d’arribada i emplenant tots els llocs de la taula.
- Per demanar per sortir, els/les alumnes ho sol·licitaran a la persona encarregada de vigilar el menjador aixecant la
mà. Quan aquesta autoritzi la sortida de l’alumne, no abans, aquest s’aixecarà i dipositarà la safata al lloc
corresponent. Si hi ha moltes safates pendents de ser retirades, l’alumne/a s’esperarà (amb paciència) fins que la
persona responsable li ho indiqui.
- Els/les alumnes, un cop surtin del menjador, poden anar a la biblioteca a fer feina (en silenci) o al pati. Si plou o les
inclemències meteorològiques ho recomanen, quedarà obert el pavelló del col·legi. Els/les alumnes no romandran
pels passadissos.
- Si hi ha alguna incidència i/o cosa que l’alumne/a vulgui dir, aquest aixecarà la mà i esperarà que la persona
encarregada de vigilar el menjador s’atansi a ell/a. En cap cas aixecaran la veu per demanar l’atenció de la persona
encarregada de vigilar el menjador.
- Els/les alumnes accedeixen al menjador per menjar, per tant, no s’allargaran fent tertúlia ni es comportaran
inadequadament.
Al menjador es demana no aixecar la veu, es pot parlar amb el/s company/s de la mateixa, però hem d’evitar parlar
de taula a taula, ja que implica aixecar la veu.
- No es permetran faltes d’educació i respecte, ni tractes inadequats, a el/la monitor/a o professor/a ni de menjador, ni
del pati, així com tampoc al personal que treballa a la cuina de l’escola ni a la resta dels seus companys. Si un/a
alumne/a ho fa, implicarà una incidència greu i serà comunicat de seguida a coordinació.
Sempre ens dirigirem a tothom amb respecte i educació.
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