
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA MENJADOR ESCOLAR 

 

Amb el següent document els volem donar a conèixer la normativa del 

menjador escolar que s’aplicarà als seus fills/es durant aquest curs escolar. 

El motiu principal per haver elaborat dita normativa és perquè considerem 

que el menjador escolar també és un àmbit educatiu dins del centre i, com 

a tal, hi ha d’haver uns objectius pedagògics i unes normes a complir referent 

als mateixos. 

Els alumnes que fan ús del menjador hauran de complir les normes següents 

per tal de facilitar la convivència: 

 

MENJADOR 

• Entrar sense córrer, sense empènyer ni molestar els companys ni els 

que estan dinant. 

• Respectar el personal de servei: monitores, professors, germanes, 

personal de cuina... 

• Mantenir un to de veu adequat. 

• Utilitzar correctament els estris per dinar. 

• Seure bé i mantenir una postura adequada a taula 

• No aixecar-se de la cadira sense permís. 

• No llençar menjar a terra. 

• No compartir menjar. 

• No jugar amb els aliments ni amb l’aigua. 

• Tenir cura de les instal·lacions i del material del menjador, pati, 

lavabos i biblioteca. 

• Demanar les coses amb educació, aixecant la mà si es necessita 

qualsevol cosa. 

• No aixecar-se de la cadira fins que els monitors/es els diguin. 

• Procurar acabar tot allò que hi ha al plat. 

• Recollir allò que caigui a terra per evitar incidències. 

• Marxar del menjador un cop s’hagi acabat de dinar i quan l’educador 

referent així ho indiqui. 

 

 

 

 

No utilizar telèfons mòbils ni aparells electrònics 

(mp3, ipods, portàtils,…) 



 
PATI 

• Respectar els monitors/es i els companys. 

• No jugar als lavabos ni al porxo. 

• Fer la fila correctament quan el monitor/a ho indiqui. 

• Informar al monitor/a quan hi hagi qualsevol tipus d’incidència. 

• Tenir cura dels lavabos i dels elements del pati (cistelles, portes,...). 

 

BIBLIOTECA I EXTRAESCOLARS 

• Evitar els crits i les corredisses pels passadissos i aules. 

• Demanar permís al monitor/a per sortir de l’aula. 

• No jugar als lavabos. 

• Respectar els diferents espais. 

• Respectar els materials i jocs. 

• No anar a les altres classes. 

• Respectar l’ambient d’estudi. 

• Esperar el responsable de l’activitat al pati. Pujar i baixar junts amb 

el monitor/a 

Després de dinar els alumnes tindran una estona de pati. A les 14.00 els 

alumnes poden anar a la biblioteca, a partir de 5è de primària.  

Aprofitaran el temps fent deures, o bé estudiant, llegint, dibuixant. S’ha de 

crear un clima de silenci i no molestar els companys. 

A les 14.45 baixaran al pati, en ordre i tal com el professor els  ho indiqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCOMPLIMENT DE LES NORMES 

L’incompliment de les normes anteriorment esmentades, sent faltes greus o 

reincidents en faltes lleus, donarà lloc a un seguit de sancions: 

- 1r advertiment: La sanció serà un avís verbal i s’ aplicarà la mesura que 

es consideri més adient. 

- 2n advertiment: La sanció serà un avís per escrit als pares o tutors de 

l’alumne i s’ aplicarà la mesura que es consideri més adient. 

- 3r advertiment: La sanció serà un preavís d’expulsió temporal del servei 

de menjador. 

- 4rt advertiment: La sanció serà d’expulsió temporal d’un dia de 

l’alumne del servei de menjador. 

Si després de tots els advertiments i sancions anteriorment citats, l’alumne 

reincidís en les seves actituds, es podrà arribar a l’expulsió definitiva del 

servei de menjador. 

L’incompliment de les normes descrites anteriorment es considera falta lleu. 

L’incompliment reiteratiu de les normes descrites anteriorment es considera 

falta greu, així com les baralles i la falta de respecte a un monitor/a. 

Si l’incompliment d’alguna norma per part de l’alumne és una falta molt greu 

(agressions de qualsevol tipus, falta de respecte greu als monitors/es o als 

altres alumnes, trencament de material o d’infraestructures del centre...) es 

podrà recórrer a la sanció que es consideri més adequada prescindint dels 

advertiments esmentats anteriorment i la sanció pot comportar l’expulsió de 

l’alumne de 3 a 5 dies. A més, es considera també falta molt greu la reiteració 

en faltes greus. 

 

Retallar i entregar a l’escola 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jo pare/mare/tutor de l’alumne/a___________________________________ 

_____________________________________________________________ estic 

assabentat de la normativa del menjador i l’accepto. 

 

 

Data i signatura 


