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 certificat 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, el seu tutor legal ho haurà 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 a la professora/r tutor/a i als
tutors legals 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.
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
Les dades personals dels alumnes que gaudeixin del servei de menjador, les
donaran mitjançant un full que ompliran el dia que s’inscriguin a aquest servei.
Aquestes dades han d’estar guardades en un lloc on només hi tingui accés el
personal de menjador.
A. En cas de ferida lleu o rascada
Tan sols s’administrarà aigua i sabó.
B. En el cas d’accident més 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.- El coordinador/a 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 del programa de gestió Educamos. 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
el/la conserge acompanyarà 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
segons les NOFC del centre.

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

Cafè
Cafè amb llet
Tallat
Infusions
Cacaolat tetrabrike
Cacaolat
Coca cola
Suc de fruita
Fanta
Aigua mineral petita
Aigua mineral gran
Nestea
Aquarius
Croissant
Croissant xocolata
Croissant farcit
Entrepà pernil dolç petit
Entrepà pernil dolç gran
Entrepà pernil país petit
Entrepà pernil país gran
Entrepà xoriço petit
Entrpà xoriço gran
Entrepà llonganissa petit
Entrepà llonganissa gran
Entrepà formatge petit
Entrepà formatge gran
Entrepà de truita
Entrepà de bacon
Entrepà de bacó amb formatge
Entrepà d’amburguesa
Bossa patates fregides petita
Bossa fruits secs
Donut
Donut xocolata, farcit
Assortit galetes
Palets amb nocilla
Tortetes d’arròs
Menú amb monitoratge
Menú sense monitoratge
Monitoratge sense menú

PREU MÀXIM
0,85
1,00
0,90
0,80
0,60
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,80
0,81
1,00
0,85
1,00
1,20
1,00
2,00
1,10
2,20
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,40
2,40
2,50
2,60
Preu indicat
1,00
0,65
1,00
1,00
0,50
0,50
6,20
5,00
1,20
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PREU
PROPOSAT
EMPRESA

PRODUCTES NO OBLIGATÒRIS CAFETERIA
(IVA no inclòs)
PRODUCTE PROPOSAT

PREU
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