PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE
SERVEIS D’EXPLOTACIÓ I ANIMACIÓ DEL SERVEI DE
BAR CANTINA
MENJADOR ESCOLAR DE L’INSTITUT EMES FERRAN TALLADA DE BARCELONA.
Curs 2017/2018 prorrogable per al curs 2018/2019
CLÀUSULES:
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte l’explotació i animació del servei de bar-cantina
menjador instal·lat a les dependències de l’Institut Ferran Tallada.
2.- LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei objecte de la present licitació s'efectuarà a l’Institut Ferran Tallada
ubicat al carrer Gran Vista 54, 08032-Barcelona.
3.- RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
L’explotació del servei s’ajustarà a les següents condicions:
a) L’adjudicatari queda facultat per utilitzar l’espai destinat a bar, sense que en cap cas
li pugui donar un altre destí. Podrà utilitzar i destinar a l’objecte del contracte els
mobles i elements de propietat municipal, existents en l’espai destinat a bar.
b) L’alumnat, professorat, personal al servei del centre i persones autoritzades per la
direcció, són els únics usuraris de la cantina o menjador.
c) L’adjudicatari es responsabilitza de l’obertura i el tancament del bar, ajustant-se al
següent horari: dies laborables, de dilluns a divendres de 10.30 a 18.30 hores, durant
el curs escolar, els dies que el centre té activitat. Aquest marc horari podrà ser
modificat pel Consell Escolar del Centre.
d) L’adjudicatari servirà begudes, pastes, entrepans, amb la prohibició expressa de
subministrar begudes alcohòliques, tabac o qualsevol altre article que el Consell
Escolar declari en el futur.
e) L’adjudicatari elaborarà el menjar per servir menús escolars.
f) El règim de preus dels productes del bar cantina serà aprovat expressament i
anualment, pel Consell Escolar de l’Institut Ferran Tallada, a proposta de
l’adjudicatari.
g) El servei de Monitor de menjador serà de 13.30 a 15 hores, i a càrrec i gestió de
l’adjudicatari per dur a terme les activitats aprovades pel Consell Escolar del centre.
h) No es podrà instal·lar cap tipus de màquina recreativa.
i) Tant l’adjudicatari com la seva activitat estan sotmesos a les normes pedagògiques i
de convivència establertes al Reglament de Règim Interior del centre, així com al
calendari i horari escolar.
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4.- TERMINI
El termini de durada del servei compren el curs escolar 2017-2018 I pot ser prorrogat
pel curs 2018-2019.
Durant la segona quinzena del mes de maig del curs escolar corresponenet, la
“Comissió de Cafeteria del Consell Escolar” (COSCA) i els representants de
l’adjudicatari, es reuniran per fer el seguiment de l’activitat, decidint sobre la
continuïtat de la prestació, amb la possibilitat de prorrogar per un nou curs escolar
aquest contracte.
La pròrroga, en cas d’establir-se, haurà de ser expressa, i documentada per escrit
amb anterioritat a la finalització del període actual.
5.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
L’autorització s’atorga sense prejudici de tercers i a risc i ventura de l’adjudicatari.
L’adjudicatari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin sofrir els
usuaris dels serveis o altres persones com a conseqüència de l’acció u omissió de
l’adjudicatari, del personal fix o eventual dependent d’ell o de l’estat defectuós dels
béns que ha de conservar i mantenir degudament d’acord amb les presents
condicions.
L’adjudicatari haurà de formalitzar amb una entitat asseguradora una pòlissa que
cobreixi la responsabilitat per danys a tercers, entenent com a tercers els usuaris, els
empleats i, en general, qualsevol altra persona afectada pel funcionament d’aquest
servei.
6.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Seran obligacions de l’adjudicatari a més de les altres que resultin de les presents
clàusules o de la normativa legal i reglamentària aplicables, les següents:
a) Prestar el servei dignament i sense interrupció, ajustant l’explotació a les
prescripcions de les presents clàusules.
b) L’empresa contractada haurà d’assegurar el comportament correcte, modals i higiene
del personal al seu servei, i haurà de dotar-lo de vestuari adequat, gorres, guants i
màscares d’un sol ús pel servei de cuina.
c) L’empresa contractada organitzarà l’esbarjo i el monitor perquè pugui realitzar la
seva tasca.
d) Exercir el dret sense que pugui cedir-lo o traspassar-lo a tercers, sense autorització
expressa del Consell Escolar del centre.
e) Aniran a càrrec de l’adjudicatari els pagaments d’impostos, taxes i la resta de
despeses derivades de l’explotació del bar, i en general, totes les despeses que
origini la conservació, manteniment i funcionament del servei, incloses les
cotitzacions a la Seguretat Social per raó del personal que tingui al seu càrrec.
f) Haurà d’estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments i estar al corrent de
les seves obligacions fiscals i de Seguretat Social.
g) Conservar en bon estat d’ús i presència tots els elements de la instal·lació del bar, i
en general, tots els béns que formin part o estiguin afectes al servei contractat.
h) Acomplir els horaris i temporades de funcionament del servei establertes.
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i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)

s)

Acomplir les disposicions legals i reglamentàries aplicables als serveis que prestarà
l’adjudicatari, en particular, les de caràcter laboral respecte dels seus empleats i les
d’assegurança dels usuaris del servei. En tot cas, el personal dependrà
exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà cap lligam laboral, administratiu o d’una
altra classe amb el Consell Escolar d’aquest centre ni amb el Consorci d’Educació de
Barcelona.
Prestar el servei tan sols a les persones que integren la Comunitat Escolar.
Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en aquestes
condicions.
Aplicar els preus que ofereix l’adjudicatari i aprovats pel Consell Escolar del centre.
Els preus hauran d’estar exposats al públic per escrit en lloc ben visible.
Presentar mensualment a la direcció del Centre els menús que oferirà a la Comunitat
Escolar.
Tenir els menús exposats al públic per escrit en lloc ben visible.
Formalitzar una pòlissa d’assegurança contra incendis que cobreixi en cada moment
el valor real de mercat del local i les seves instal·lacions amb la clàusula especifica
de declarar beneficiari al Consorci d’Educació de Barcelona en el cas de sinistre en
la part proporcional al temps transcorregut respecte del termini total del contracte.
Seguir fidelment les instruccions i indicacions que en qualsevol moment li faci el
Consell Escolar de l’INS Ferran Tallada.
Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que puguin ocasionar en els temes
resultants de l’article anterior. L’adjudicatari haurà de presentar un certificat de la
pòlissa al Consell Escolar.
Formalitzar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi de qualsevol dany que es
pugi generar. Aquesta pòlissa cobrirà igualment a les persones dels àmbits de gestió
del centre que tenen relació amb el present servei.
L’adjudicatari, quan acabi el contracte per qualsevol motiu, haurà de deixar lliures les
instal·lacions. En cas de no fer-ho l’interessat, es procedirà al llançament per via
administrativa.

7.- DRETS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari ostentarà els següents drets:
a) Percebre directament dels usuaris l’import de preus autoritzats per les consumicions,
els quals podran ser revisats anualment.
b) Contractar als treballadors i serveis que cregui necessaris per al perfecte
funcionament del servei, els quals dependran exclusivament de l’adjudicatari, que
estarà obligat a complir la legislació laboral vigent i les normes de previsió i Seguretat
Social.
c) Obtenir la protecció adequada a fi de prestar degudament el servei.
d) Ocupar i utilitzar el local objecte de l’autorització, la possessió pacífica dels quals se
li haurà de garantir contra pertorbacions que se li puguin causar.
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8.- FACULTATS DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT FERRAN TALLADA
El Consell Escolar ostentarà les següents facultats:
a) Ordenar directament el servei, aprovar els preus, i establir les modificacions que
aconselli en cada moment l’interès públic.
b) Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari, inspeccionar l’estat de les instal·lacions del bar, i
el de tots els elements materials destinats a la prestació del servei i dictar, si s’escau,
les disposicions oportunes per a mantenir o restablir el bon funcionament de les
instal·lacions.
c) Imposar a l’adjudicatari les correccions o sancions procedents per les infraccions que
cometi.
d) Deixar sense efecte el contracte abans del termini assenyalat per causes d’interès
públic, sobrevingudes, prèvia notificació a l’adjudicatari.

9.- REGISTRE SERVEI D’INGRESSOS
L’adjudicatari tindrà l’obligació d’enregistrar tots els ingressos dels serveis que presti
a través d’una màquina registradora que quedarà sotmesa al control del Consell
Escolar i la propietat del centre, que podran comprovar i fiscalitzar les factures,
llibres de comptabilitat i documents de qualsevol classe que consideri necessaris per
la determinació del volum d’ingressos, amb l’obligació de l’adjudicatari de facilitar
aquesta informació als abans esmentats.
10.- SEGURETAT DELS BÉNS
L’adjudicatari contractarà una assegurança que cobreixi tots els bens de la
instal·lació. No podrà fer cap reclamació per la sostracció, deteriorament o
destrucció d’aquests béns, sia quina sia la causa dels danys.
11.- MANTENIMENT
L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment de la instal·lació i provisió de tots els
serveis, maquinària, mobiliari i en general, bens de qualsevol classe necessaris pel
funcionament del bar-cantina.
Així mateix, correspondrà a l’adjudicatari mantenir en bon estat de conservació
l’espai i instal·lacions destinades a bar-menjador, essent al seu càrrec la neteja.
12.- PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI BAR-CANTINA MENJADOR
A.- Introducció.
El servei de bar-cantina menjador de l’Institut Ferran Tallada es regula pel Decret
160/96 que en l’àmbit de Catalunya regula el servei de menjador escolar.
El Consell Escolar ha d’aprovar aquest pla sobre el funcionament del menjador, que
formarà part de la Programació General de Centre.
En aquest document es descriu el funcionament i l’organització d’aquest servei. Es
donarà a conèixer als pares, mares, tutors/es dels alumnes usuaris per mitjà de
l’assemblea de menjador que es farà a principi de cada curs ( mes de setembre o
octubre).
El document es considera obert, per tant susceptible de modificacions, segons vagi
indicant l’experiència de la seva aplicació. Qualsevol canvi haurà d’estar aprovat pel
Consell Escolar del centre.
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B.- Gestió del servei menjador.
La gestió es a càrrec del centre i aquest es qui contracta l’entitat que ho ha de portar
a terme, que es compromet a elaborar i subministrar els menús de menjador així
com contractar el personal necessari. Alhora haurà de gestionar l’espai de la cantina
de l’Institut entre les 10h i les 19h.
B.1 Característiques del servei
L’entitat contractada serà responsable del servei que comprendrà els següents
continguts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei de menjador
Personal de cuina
Servei de dinar
Servei de cantina/cafeteria.
Neteja d’instal·lacions
Recollida selectiva de deixalles
Farmaciola
Control de temperatures
Servei de vigilància i control dels comensals
Servei d’animació/ monitoratge

C.- Característiques organitzatives del servei.
S’estableix tan els usuari i els seus preus, així com els procediments d’alta i baixa
del servei.
C.1 Usuaris
Podran sol·licitar el servei de menjador tots els alumnes del centre, professorat i el
personal d’administració i serveis.
El servei es podrà sol·licitar en dues modalitats
•
•

Fix: Els alumnes de forma fixa són els que tenen encarregat el servei cada dia durant
tot el mes.
Eventuals: Els alumnes que de forma esporàdica, en dies puntuals, fan ús del servei.
Hauran d’adquirir un tiquet

D’altres: Professors i personal no docent del centre.
C.2 Sol·licitud, baixa i cobrament
Caldrà omplir per part dels alumnes fixes un full d’inscripció. El cobrament
s’efectuarà a través de transferència bancària o pagament en efectiu a la cantina
entre el dia 1 i 5 de cada mes. Per garantir l’eficiència del servei, el control de
pagament serà estricte. En cas d’impagament, els familiars rebran avís per telèfon
i/o carta fixant un període màxim de 5 dies escolars per efectuar la seva
regularització, en cas de no fer-ho serà declarat baixa del servei.
Els eventuals hauran d’adquirir un tiquet directament a la cafeteria de l’Institut que
presentarà a la major antelació possible a la coordinadora del servei indicant el nom i
grup de l’alumne/a i el dia que en farà ús.
La baixa definitiva s’ha de comunicar per escrit a la coordinadora 10 dies abans del
dia que l’usuari es doni de baixa, i es tramitaran per mesos sencers, al final de cada
mes.
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C.3 Preus
El preu del servei menjador de cada curs escolar serà aprovat anualment pel consell
escolar i inclou els conceptes referits al servei de menjador (menjar, monitors i
neteja).
Si l’alumnat fa servir els serveis de migdia sense incloure el servei de menú, aquest
pagarà el servei de monitoratge aprovat pel consell escolar.
C.4 Menús
Els menús els planifica l’entitat adjudicatària. Aquesta planificació ha de figurar en
lloc preferent al taulell d’anuncis del centre i a les pantalles informatives del centre, i
es farà arribar una còpia a les famílies en modalitat fix així com a la direcció de
l’escola.
Les dietes de cada menú han de contemplar les exigències bàsiques per assolir una
alimentació compensada per qualitat i amb les condicions higiènic - sanitàries
pertinents. Els alumnes comptaran amb un primer plat, segon plat sempre
acompanyat d’amanida, postres, pa i aigua.
Per sol·licitar menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis,
intolerància a la lactosa o al gluten, s’haurà de presentar prèviament un certificat
mèdic.
D. Instal·lacions, espais i materials.
Cada migdia, durant el servei de menjador s’utilitzen les següents instal·lacions i
espais del Institut Ferran Tallada.
•
•
•
•

Cuina-menjador.
Lavabos.
Patis
Mediateca.

D.1 Capacitat
La capacitat del menjador es d’aproximadament 30 comensals.
E.- Organització del servei de menjador.
E.1 Horari
L’horari serà de les 10.30h a les 18.30h de dilluns a divendres.
Respecte l’horari d’animació, en concret serà de 11.00h a 11.30 (pati matinal) i de
13.30h a 15.00h (descans migdia).
Durant aquest espai de temps els alumnes estaran sota la responsabilitat dels/les
monitors/es que s’encarregaran del menjador.
E.2 Previsió d’usuaris
La previsió d’usuaris es de 20 alumnes i el funcionament previst es de Self Service.
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E.3 Organització temporal
La distribució aproximada horària es farà seguint la següent estructura:
Matí
10.30 Preparació de l’esmorzar
11.00 a 11.30 Servei d’esmorzar
11.30 a 13.30 Preparació del servei de dinars
Migdia
13.30 a 15.30 Temps de l’àpat de dinar
Tarda
15.30 a 17.30 Endreça i preparació de berenars
17.30 a 18.30 Berenar
E.4 Personal
L’equip disposarà com a mínim d’un monitor/a que portarà el control dels espais i de
l’alumnat vigilant la seva correcta nutrició. Aquests monitors/es s’ampliaran en funció
del nombre d’alumnat que faci servir el menjador.
E.5 Calendari
El servei de menjador s’iniciarà el primer dia que hi hagi classe de tarda i finalitzarà
el darrer dia escolar del mes de juny segons l’aprovació del calendari de cada curs
escolar per part de l’administració competent.

F. Aspectes educatius del menjador.
Es tenen en compte uns objectius generals vers a un mateix identificats mitjançant
els hàbits en el menjar i el menjador, i uns objectius generals vers els altres a través
del respecte als/les companys/es i monitors/es.
F.1 Objectius educatius dins el menjador i amb el menjar
- Cobrir les necessitats nutricionals dels joves, proporcionant una alimentació sana i
equilibrada.
- Transmetre uns bons hàbits higiènics i alimentaris.
- Millorar bons hàbits de convivència com són saber esperar el torn, parlar fluix,
cedir el pas, ser tolerants....
- Que el jove aprengui a provar una mica de tot per a una correcta alimentació.
- Afavorir uns bons hàbits a taula.
- Respectar als companys i el material.
- Anar al lavabo i rentar mans abans i després de dinar.
- Respectar les persones encarregades del menjador, conserges, monitors i
professorat.
- Recollir les seves pertinences i fomentar el treball del reciclatge i compostatge.
F.2 Objectius educatius a l’estona de lleure referent al servei d’animaciómonitoratge
L’empresa adjudicatària haurà de concretar una proposta de programació que s’adeqüi
al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i al Projecte Curricular de Centre (PCC) i que
permeti dotar de continuïtat i coherència la pràctica educativa, compartida i coordinada
amb l'equip directiu del centre educatiu.
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Entre d’altres caldrà tenir cura de:
- Promoure l’adquisició d’uns valors i uns hàbits que afavoreixin la convivència i
l’autonomia dels joves.
- Organitzar jocs i activitats lúdiques.
- Motivar i donar recursos als joves per gaudir de l’estona de pati.
- Dirigir i canalitzar situacions de conflicte.
- Seguir les tradicions que marca l’institut.
La importància del servei educatiu de menjador escolar tant per les famílies com per a
l’alumnat requereix d’una adequada informació i comunicació entre els professionals del
servei i les famílies. En aquest sentit s’exigirà a l’empresa concessionària que elabori un
pla de comunicació on hi constin, com a mínim, els següents elements:
a) Sessions de presentació del servei a les direccions dels centres perquè coneguin
l’empresa adjudicatària, metodologia de treball, valors, etc. al primer any del servei.
b) Sessions de presentació del servei a les famílies dels alumnes nous a cada curs
escolar sempre que el centre ho requereixi, així com participació en jornades de portes
obertes o similars que han de permetre fer difusió i promoció del servei de menjador.
En aquests casos l’empresa designarà un

representant de

l’empresa que

conjuntament amb el coordinador de centre i l’equip de monitors que assistirà en
aquests actes, per presentar el servei educatiu de menjador de l’escolar:
organització, programa educatiu, menús, preus, etc.
c) L’elaboració d’un material adreçat a les famílies per tal de donar a conèixer el servei
de menjador, els seu funcionament, els seus objectius pedagògics, les seves
activitats, etc.
La dotació del material per a les activitats del període interlectiu per prestar el servei
educatiu en els centres educatius, correspon a l’adjudicatari i s’ha d’adaptar a les
necessitats de cada centre i al perfil de l’alumnat, sens perjudici del material cedit per
part del propi centre educatiu i/o de l’AMPA i Associació d’Alumnes de l’Institut Ferran
Tallada.
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F.3 Normes pels alumnes
- Respectar les indicacions dels monitors/es responsables del servei de menjador.
- Respectar als companys i a tot el personal del menjador.
- Respectar l’horari del menjador i entrar de manera ordenada sense cridar ni córrer.
- Rentar-se les mans abans i després de menjar.
- Asseure’s bé a la seva cadira i en cas de necessitar alguna cosa demanar-ho als
monitors/es de menjador.
- Mantenir un to de veu baix per no molestar a ningú.
- Tenir cura de no fer malbé el menjar. Caldria que els alumnes s’acabessin tot el
menjar del plat. En el cas de no poder fer-ho, ho ha de notificar a un monitor/a i
aquest ho valorarà.
- S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat ( malaltia,
altres religions...) per mitjà d’una nota dels pares, tutors, i/o certificat mèdic, es
servirà un menú especial. Cal fer avís amb antelació suficient.
- Després de dinar desar els plats, gots i coberts en el lloc corresponent.
- Sense previ avís no es pot sortir del recinte escolar i només amb justificant dels
pares i haver-lo lliurat a la persona responsable del menjador.
- Seguir la normativa vigent de la Llei 10/1991 del 10 de maig, no es pot fumar ni
consumir ni promoure substàncies que puguin crear dependència en tot el recinte
escolar.
- Respectar les instal·lacions i els materials que es fan servir. Tenir cura i compartir
els jocs i el material del menjador.
- Respectar els límits dels espais marcats al pati pels diferents grups.
G.- Seguretat i salut.
Si un alumne no pot menjar algun tipus d’aliment caldrà justificant mèdic que ho
acrediti.
Si es detecta alguna anomalia, de forma continuada, en els hàbits alimentaris ( no
menja el suficient, vomita....) el monitor/a del jove o el coordinador/a ho comunicarà
a la família i a la mestra tutor/a per valorar conjuntament la situació. Si es per un dia
puntual, es comunica per escrit amb els fulls d’incidència que té la persona
responsable dels monitors/es del menjador.
Per administrar algun medicament es seguirà la mateixa normativa que a l’escola.
Quan un alumne necessiti dieta astringent, els pares ho hauran de comunicar al matí
a la coordinadora per tal que la inclogui en el full diari.
Si un alumne es posa malalt/a a l’hora de menjador es seguirà el mateix procediment
que a l’escola. Avisant a la família perquè el vingui a buscar i si no es localitza a la
família i es valora la situació com a important, es portarà al Centre Mèdic amb taxi i/o
ambulància. La coordinadora de menjador ha d’informar la mestra/e tutor/a i als
pares de la situació.
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H.- Avaluació del servei de menjador.
Al final de curs l’entitat contractada presentarà al Consell Escolar i a la direcció de
l’Institut la respectiva memòria sobre el servei de menjador on s’inclouran les
propostes de millora pel curs vinent.
Un cop al trimestre, l’equip directiu es reunirà amb la persona responsable de
l’entitat per fer un seguiment del menjador i portar un control de les possibles
incidències que s’hagin ocasionat.
Sempre que es cregui necessari, l’equip directiu convocarà una reunió amb la
comissió COSCA.
I. Informació a les famílies.
En cas que l’escola ens ho demani, a començament de curs el responsable del
servei informarà a les famílies durant la reunió de pares i mares del funcionament del
menjador, dels preus i de la normativa.
Les dades més significatives es trobaran a la normativa que es donarà a les famílies
a principi de curs.
J.- Protocols.
J.1 Protocol en cas d’accident
El centre escolar ha de proporcionar a l’equip de monitors/es el llistat telefònic de
tots els nens/es que fan ús del servei de menjador. Aquest llistat sempre haurà
d’estar en lloc accessible i sempre serà el mateix.
A. En cas de ferida lleu o rascada
Tan sols s’administrarà aigua i sabó.
B. En el cas d’accident mes greu ( contusió a ossos, trau al cap, tall...) i de febre.
1.- El coordinador/a o el monitor/a avisarà al responsable del centre.
2.- Es trucarà a la família perquè el vinguin a buscar i el portin al metge. El
coordinador/a o el monitor/a deixarà constància per escrit en el dietari i full
d’incidències. Informarà al tutor/a a les 15.00h.
3.- Si no es pot localitzar la família, es trucarà al servei d’emergència ( telèfon 112) i
acompanyarem el nen/a. Es seguirà intentant localitzar la família per informar-la dels
fets i dir-los que vagin al centre mèdic on es porta el nen/a. En el moment que la
família arribi al centre mèdic aquesta es farà responsable del seu fill/a.

C.- En cas d’accident greu.
1.- Es trucarà de forma immediata al servei d’emergència ( telèfon 112).
2.- No es mourà el nen/a o jove lesionat.
3.- S’informarà al director/a del centre escolar que hi hagi en aquell moment.
4.- S’informarà a la família.
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J.2 Protocol d’actituds.
J.2.1 Situacions Lleus: són faltes referents a aspectes puntuals, d’acció directa a
cada monitor/a. La seva acumulació i reincidència passarà a considerar-se falta
greu.
La tipologia de faltes lleus són, entre d’altres:
-

Actituds inadequades dins i fora del menjador
Pica baralles entre companys...
Entorpir el bon desenvolupament de la dinàmica del menjador, de l’aula d’estudi,
d’activitats dirigides o del pati.
Embrutir o no tenir cura del material de menjador i/o de joc.
No apreciar el menjar i fer-ne mal ús.
No tenir autocontrol del to de veu ni del llenguatge que s’utilitza.

Per solucionar aquestes situacions, els recursos a fer servir seran, el diàleg com a la
millor alternativa i si no és suficient s’aplicaran algunes mesures sancionadores.

J.2.2 Situacions Greus: Son aquelles males actituds de gran importància com:
Falta de respecte al monitor/a o a companys repetidament.
Acumulació de faltes lleus.
Acte greu que demana una actuació directa i més contundent. Dins
d’aquesta tipologia hi trobem:
* Als Adults: Insults, amenaces, desobediència, reiterat boicot a l’autoritat del
monitoratge, lèxic i actitud inadequada i impròpia d’un centre educatiu.
* Als companys: Insults reiterats, assetjament i agressions.
Sortir del centre, sense autorització, en hores lectives i de menjador.
Manca de respecte al material: malmetre intencionadament o per mal ús
qualsevol objecte, mobiliari i infraestructura pròpia i aliena, l’apropiació indeguda de
material.
Fumar dins el recinte del centre (edificis, patis, banys...).
En aquets casos el procediment seria: Fer full d’incidència explicant la situació dels
fets i entregar-lo al tutor/a i responsable de l’alumne i a la direcció de l’Institut. Es
seguiran les mesures i protocol del règim intern del centre.
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J.3 Protocol de medicaments.
Respecte l’administració de medicaments:
•

El monitor/a mai pot administrar cap medicament. En cas de dubte ho consultarà
amb el coordinador/a i/o la persona referent escolar (director/a, cap d’estudis,
tutor/a).

•

Caldrà fer una reunió prèvia amb totes les parts implicades ( pares, centre, entitat
responsable del menjador...) si es presenta alguna excepció.

•

En qualsevol cas, la família farà arribar un escrit on exposi molt detalladament tots
els aspectes que s’hagin de tenir en compte amb les corresponents variables, tots els
passos a seguir en el dia a dia i les passes a seguir en l’administració dels
medicaments que caldria dur a terme tant en el dia a dia com en el cas d’una crisi. Es
deixarà clar, per escrit, que la família autoritza a seguir totes les actuacions descrites
en el corresponent informe.

•

Sense la reunió personal i sense el document explicatiu el nen/a en qüestió no podrà
gaudir del servei.

K.- Documents a fer serveI pel funcionament del servei
* Fitxes mèdiques i telèfons dels alumnes
* Comanda fix per demanar els menús diaris.
* Llistes d’alumnes
* Fulls d’incidències.
* Dietari pels monitors/es.
* Pla de funcionament.

12.- ANNEX
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ANNEX 1 – MATERIAL I EQUIPAMENT PROPIETAT DEL CENTRE
-

NEVERA EDESA

-

NEVERA CONGELADOR

-

MOBLE D’ALUMINI

-

2 TAULES D’ALUMINI

-

RENTA PLATS PETIT

-

CUINA DE 3 FOCS

-

FREGIDORA

-

CAMPANA EXTRACTORA

-

ESCALFADOR

-

6 TAULES

-

36 CADIRES

-

3 VENTILADORS
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ANNEX A

PRODUCTES OBLIGATÒRIS I PREUS MÀXIMS CAFETERIA
(IVA no inclòs)
PRODUCTE

PREU MÀXIM

Cafè
Cafè amb llet
Tallat
Infusions
Cacaolat tetrabrike
Cacaolat
Coca cola
Suc de fruita
Suc taronja natural
Fanta
Aigua mineral petita
Aigua mineral gran
Nestea
Aquarius
Xuxo
Croissant
Ensaimada
Entrepà pernil dolç petit
Entrepà pernil dolç gran
Entrepà pernil país petit
Entrepà pernil país gran
Entrepà xoriço petit
Entrepà xoriço gran
Entrepà llonganissa petit
Entrepà llonganissa gran
Entrepà formatge petit
Entrepà formatge gran
Bikini
Entrepà de truita
Entrepà de bacó
Entrepà de bacó amb formatge
Entrepà d’amburguesa
Bossa patates fregides petita
Bossa d’aperitiu
Bosa d’aperitiu més complerta
Menú amb monitoratge
Menú sense monitoratge
Monitoratge sense menú
TOTAL

0,76
0,90
0,81
0,72
0,54
0,76
0,90
0,45
0,99
0,90
0,49
0,81
0,90
0,90
0,90
0,76
0,90
0,90
1,80
0,99
1,98
0,90
1,80
0,90
1,80
0,90
1,80
0,99
1,98
2,07
2,25
2,25
0,31
0,40
0,45
5,58
4,50
1,08
49,02 €
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PREU
PROPOSAT
EMPRESA

PRODUCTES NO OBLIGATÒRIS CAFETERIA
(IVA no inclòs)
PRODUCTE PROPOSAT

PREU
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