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Aquest pla de funcionament del menjador es redacta a tenor del que disposa: 

 

Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 

docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.(DOGC núm. 2208, del 

20.5.1996) 

 

I d’altres que li siguin d’aplicació. 
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EL MENJADOR ESCOLAR 

Principis i objectius 
 

1. El menjador escolar, com a servei dins de l'escola, forma part de la tasca educativa i, 

per tant, ha d'estar integrat en el seu funcionament i en els seus objectius fent-ne 

partícips a tots els sectors de la comunitat educativa de l’organització i la gestió. 

2. La finalitat del Servei de Menjador és aconseguir un tractament humà, social, higiènic, i 

educatiu de l’acte de menjar, així com assolir uns hàbits d’higiene, alimentació, 

convivència i utilització del temps de lleure. 

3. L’activitat de menjador escolar ha de superar la vigilància i el simple fet de menjar i 

s’ha de convertir en un espai de temps per a desenvolupar activitats que siguin 

coherents amb el projecte educatiu de l’escola. 

4. Els valors, objectius i finalitats que es busquen aconseguir dins el servei de menjador 

són els mateixos que el centre tingui en cada moment, ja que el menjador és una part 

de l’escola. 

5. El servei de menjador és obert a tothom qui ho necessiti. Ningú no ve obligat a 

pertànyer a cap entitat per a fer-ne ús ja sigui de forma continuada o esporàdica. 

De la Comissió de Menjador del Consell Escolar: 
 

1. El Consell Escolar crearà i mantindrà una Comissió de Menjador formada per la 

Direcció, dos docents, un PAS, un representant dels pares i mares i el representant de 

l’AMPA al Consell Escolar. 

2. En cas de necessitat i si s’escau es podrà convocar a la gestora i als representants de 

l’empresa que presti realment el servei per a contrastar informacions, demanar 

explicacions o proposar millores. 

3. La Comissió de Menjador podrà avaluar i requerir modificacions a la gestora del servei 

per tal que les actuacions s’ajustin al que disposa aquest pla. 

4. Sens perjudici de la potestat de Direcció i el Consell Escolar, en cas d’aplicar el règim 

disciplinari es convocarà la Comissió per tal de valorar el fet i demanar-li opinió. 

5. Al finalitzar el curs emetrà una valoració general del servei. 

6. Totes les actuacions de la Comissió seran exposades en la següent sessió del Consell 

Escolar 

7. En funció de la data de rescissió del contracte, la Comissió de Menjador valorarà, 

prèviament, la idoneïtat de prorrogar la concessió a la gestora. Això es disposa a 

l’efecte d’evitar penalitzacions econòmiques a la gestora per part de l’empresa 

subcontractada. 

De la gestora 
 

1. La gestora és aquella empresa o entitat que rep del Consell Escolar la concessió de la 

gestió del servei de menjador. 

2. La pròrroga del servei serà automàtica si no es detecta un funcionament erroni per 

part d’aquesta durant la prestació del servei. Aquest fet es comunicarà al Consorci 

d’Educació de Barcelona o a l’organisme corresponent. 

3. La gestora podrà subrogar el servei amb l’empresa que consideri mes adient. En tot cas 

l’empresa subrogada haurà d’acceptar i adequar tot el seu sistema al que estableix 



 
 

aquest pla. En el contracte que subscriguin ambdues parts s’hi farà constar 

expressament aquest fet. 

4. Haurà de crear sistemes de control per tal que l’actuació del servei de menjador s’ajusti 

al que disposa aquest pla. 

5. Haurà de fer una petició raonada i per escrit al Consell Escolar per a optar a la 

concessió del servei. 

6. Haurà de signar, si s’escau, el conveni corresponent d’acord amb el que dicti la 

normativa vigent. 

7. Haurà de crear i custodiar un arxiu on es reculli: 

1. Dades de l’empresa subcontractada 

2. Còpia del contracte signat 

3. Dades de l’equip de monitors/es i coordinació on hi consti el nom i cognoms de 

cadascú i a quin curs o càrrec ha estat assignat. També hi constarà qualsevol canvi 

que s’hi produeixi 

4. Incidències diàries que hagin sorgit: al menjador, a l’estona d’esbarjo, dels menús, 

dels canvis de menús o accidents 

5. De les comunicacions/denuncies rebudes de les famílies 

6. Actes d’inspecció sanitària 

7. Menús mensuals: ordinaris o els efectuats per al·lèrgies, intoleràncies o per motius 

socioculturals. 

8. Còpia de l’Acta o certificació del Consell Escolar on hi consti la concessió dela gestió 

servei de menjador. 

9. Còpia de l’Acta o certificació del Consell Escolar on hi consti la retirada de la 

concessió dela gestió servei. 

10. Còpia de l’Acta o certificació del Consell Escolar on consti qualsevol incidència que 

hagi hagut de resoldre la comissió. 

11. El conveni signat segons la normativa vigent 

12. Totes aquestes dades estaran a disposició de la comissió del Consell Escolar. No 

obstant la gestora presentarà a l’inici i al final del curs una fitxa resum on consti: 

1. Dades de l’empresa subcontractada 

2. Data d’inici, finalització i data màxima per a rescindir el contracte 

3. Dades de l’equip de monitors/es i coordinació on hi consti el nom i 

cognoms de cadascú i a quin curs o càrrec ha estat assignat. També hi 

constarà qualsevol canvi que s’hi produeixi. 

13. La gestora haurà de mantenir en perfecte estat higiènic-sanitarii ordenades les 

instal·lacions. El compliment d’aquesta obligació l’haurà d’acordar amb l’empresa 

subrogada. 

14. L'empresa de serveis serà responsable del manteniment, conservació i neteja de les 

instal·lacions que utilitzi. 

15. La direcció del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de seguretat i 

de salubritat de les instal·lacions corresponents al menjador i a la cuina. 

De l’empresa subcontractada 
 

1. L’empresa subcontractada pot ser l’encarregada de cuinar els menús, proporcionar 

el monitoratge i els Coordinadors. 

2. L’entitat gestora es reserva la capacitat de contractar directament el personal per 

exercir alguna d’aquestes funcions raonant-lo, a efectes de publicitat, davant el 

Consell Escolar. 

3. Tant les empreses o entitats que acceptin l’encàrrec estaran al dia de les seves 

obligacions fiscals, laborals, sanitàries i d’altres que li siguin d’aplicació. 



 
 

4. Mensualment, remetran a la gestora còpia dels TC’s o rebuts dels autònoms. Aquesta 

documentació estarà a disposició, si s’escau, de la Comissió de Menjador 

5. Empreses, entitats, professionals o personal propi estaran a les ordres de la gestora. 

6. Qualsevol avís o indicació per part de del centre tindrà prioritat sobre qualsevol 

altre i serà d’obligat compliment. 

7. Mantindrà net i en ordre els espais i estris que utilitzin en el decurs de la prestació 

del servei de menjador. 

8. Les activitat que es desenvolupin en el que disposa l’apartat “Durada del servei de 

menjador” es regiran per un pla específic. 

9. No s’acceptarà el monopoli d’una empresa ni de l’ús de les instal·lacions, ni de l’ús 

dels estris ni de la prestació del servei. 

10. Per a cada període es signarà un contracte nou sense que es doni per prorrogat el 

contracte que prèviament tingui signat amb motiu de la prestació de qualsevol altre 

servei. 

11. En el contracte de servei s’ha de fer constar que accepta i acata, sense cap reserva, el 

que disposa aquest pla. 

12. La falta reiterada del que es disposa en aquest pla per part de l’empresa 

subcontractada sense que la gestora posi solució podrà ser entès per la Comissió de 

Menjador del Consell Escolar que no se li renovarà a la gestora la concessió del 

servei per al curs següent. 

13. Proporcionarà les farmacioles adients per a primeres cures dels accidents dels 

alumnes en horari de menjador. 

14. Així mateix proporcionarà el sabó de mans i el paper secamans. 

Modalitat de gestió del servei de menjador: 
 

1. La gestió del menjador ha de recaure en la comunitat educativa.Per tant, si el centre 

no creu adient la gestió directa del servei serà preferent l’AMPA més representativa 

de l’escola i en cas que aquesta hi renunciés tindria preferència qualsevol altra 

associació creada d’entre les famílies per a aquesta fi. 

2. En cas que no sigui possible que cap dels anteriors gestioni el menjador, el centre 

contractarà una empresa del sector. 

3. Sigui qui sigui qui gestioni el menjador s’estarà a les legislacions iacords vigents pel 

que fa al personal, possible subrogació del mateix i legislació sanitària i d’altra 

d’aplicació. 

4. Sigui qui sigui qui gestioni haurà de crear mecanismes de control que vetllaran per 

correcte seguiment d’aquest plasens perjudici del control que exercirà la Comissió 

de Menjador del Consell Escolar. 

Durada del servei de menjador. 
 

1. El servei de menjador escolar comprèn dos períodes: 

a. El període lectiu comprès entre el primer dia de classe i l’últim dia de classe, 

segons el que disposi el calendari escolar en curs. 

b. Aquells inclosos en el punt 3. 

2. La gestora del servei i si aquesta ha contractat una empresa prestadora del servei, o els 

treballadors contractats iniciaran llurs activitats abans del començament de les classes 

per tal de: 

a. Constatar el bon funcionament de les instal·lacions i fer les reparacions 

corresponents. 

b. Sessions de formació del personal de cuina i monitoratge per tal que coneguin 



 
 

els objectius i l’organització del curs escolar. 

 

 

3. Totes aquelles activitats que s’organitzin durant: 

a. Els dies previs a l’inici de classe 

b. Les vacances de Nadal 

c. Setmana Santa 

d. Els dies de juny posteriors a l’últim dia de classe. 

e. Els dies de lliure disposició 

f. Les festes del calendari laboral 

g. Qualsevol dia de festa establert per les autoritats competents 

h. Les activitats que s’organitzin fora de l’horari escolar. 

i. El casal d’estiu 

L’AMPA,l’empresa, entitat o professional que ofereixiel servei de menjador dins 

d’aquests dies o períodes es regirà per un pla propi i independent d’aquest. 

Horari del servei de menjador: 
 

1. El servei de menjador es farà durant el període de temps que va des de l’acabament de 

les classes del matí i la de l’inici de les classes de la tarda. 

2. En cas de jornada continuada matinal el menjador s’iniciarà al final de les classes del 

matí i tindrà la mateixa durada que el de la jornada partida. 

Espais i instal·lacions del centre necessaris per al servei, inclosos els mitjans 
instrumentals del centre docent que es posin a disposició del servei. 
 

1. Els espais per a elaborar els menús i emmagatzemar els aliments són:Cuina i cambres 

refrigerades i annexes. 

2. Els mitjans instrumentals: vaixella, gots utensilis de cuina, rentavaixelles, cuina forn... 

3. Cada inici de curs es recomptarà i s’aixecarà acta del nombre i estat dels mateixos. 

4. Els espais per a l’estona d’esbarjo contemplaran: les aules (si es fan activitats de 

lectura o similars), les pistes, el gimnàs. Biblioteca 

5. Els menjadors 

6. Els alumnes de P3 utilitzaran l’espai que s’indiqui per a posar els llitetsi descansar. 

7. El alumnes de P4 utilitzaran el pati d’infantil. 

 

El material escolar no es podrà utilitzar per a aquestes finalitats, quedant exceptuats els 

llibres de la biblioteca. En cas que facin ús d’aquests s’estarà a la normativa general de la 

biblioteca. 

Capacitat màxima de les instal·lacions referida al nombre de comensals per torn. 
 

1. El nombre màxim d’alumnes que es poden quedar a dinar s’estableix en el nombre 

màxim de places del centre. 

2. Els docents i PAS que vulguin quedar-se a dinar ho faran, preferentment, en l’últim 

torn si no s’habilita un espai específic diferent al menjador. 

3. Puntualment les famílies i gestors podran fer ús del servei per a comprovar el correcte 

funcionament i qualitat alimentària en l’últim torn si no s’habilita un espai específic 

diferent al menjador. 

  



 
 

Previsió d'usuaris/ies, diferenciant personal docent, el d'administració i de 
serveis i l'alumnat, amb indicació del nombre d'aquests últims que tinguin dret a 
la gratuïtat del servei. 
 

La previsió d’usuaris/ies serà: 

1. Docents: els docents que vulguin fer ús del servei de menjador adquiriran un tiquetper 

aquell dia o bé un grup de tiquets de forma prèvia. El dia que el bescanviïn pel dinar 

haurà de fer-ho saber amb prou antelació al gestor del servei per tal que aquest pugui 

passar avís a cuina per a que preparin aquell menú.D’aquesta manera s’optimitzen els 

recursos i no es malbarata tant de menjar. 

2. PAS: s’aplica els mateixos criteris que als docents. 

3. Alumnes: el mes de setembre el gestor del servei presentarà una previsió inicial que 

inclourà aquells alumnes fixes afegint-hi aquells possibles alumnes que es quedaran en 

funció dels ajuts que puguin obtenir amb independència de qui els elsconcedeixi. 

4. La gratuïtat dels menús s’estarà al que disposi la legislació vigent. 

Previsió de torns de menjador quan sigui necessari pel nombre d'usuaris/ies. 
 

En funció del nombre d’alumne s’establiran d’1 a 3 torns, repartint els cursos en cada torn. A 

l’efecte els torns es podran solapar fent ús dels dos menjadors existents. 

Personal necessari per a la correcta prestació del servei, inclòs el d'atenció a 
l'alumnat, en funció de la previsió d'usuaris/ies. 
 

1. El nombre de monitors/es mínim que ha d’haver són: 

Aules de P3:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de P4:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de P5:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 1r:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 2n:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 3r:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 4t:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 5è:  1 monitor/a per grup/classe 

Aules de 6è:  1 monitor/a per grup/classe 

1 Coordinador/ageneral. 

En funció de la tipologia del grup i nombre d’usuaris/ies s’establirà un nombre 

superior de monitors/es per a aquelles aules en concret. 

2. Sens perjudici de la jornada laboral que estigui establerta en els seus contractes 

laborals els monitors/es han de ser presents, obligatòriament, a l’escola 15 minuts 

abans que acabin les classes del matí fins passats 15 minuts després d’iniciar les 

classes de la tarda per tal que puguin informar, per escrit, de les incidències que hagin 

tingut durant l’estona del menjador.  

3. L’empresa garantirà la formació dels monitors/es i inclourà en el seu horari laboral el 

temps necessari per coordinar-se amb l’escola i conèixer les seves normes. A més a 

més en les jornades de formació de temes escolars: pla general de centre, planificació 

del trimestre, i d’altres que es considerin oportunes, els monitors/es s’incorporaran 1 

hora abans per a rebre aquestes formacions. 

4. Sens perjudici de la jornada laboral que estigui establerta en el seu contracte laboral el 

Coordinador/ageneral ha de ser present, obligatòriament, a l’escola 1 hora abans que 

acabin les classes del matí fins passats 30 minuts després d’iniciar les classes de la 

tarda per tal que pugui informar, per escrit, de les incidències que hagin tingut durant 

l’estona del menjador.  



 
 

5. També deixarà constància per escrit de la formació que hagi impartit en temes de 

temes escolars: pla general de centre, planificació del trimestre, i d’altres que es 

considerin oportunes 

6. L’hora prèvia a l’inici del menjador serà per a rebre les comunicacions oportunes per 

part del gestor i tenir, si s’escau, coordinació amb la direcció, docents o PAS del centre. 

7. Totes les incidències escrites pel monitor/a aniran ratificades pels Coordinadors del 

menjador si el fet ha estat durant l’estona del dinar i, en qualsevol cas, pel 

Coordinador/ageneral sigui quan sigui el moment que hagi passat l’incident. A l’efecte 

se’ls facilitarà un imprès normalitzat per a que puguin redactar els fets. 

8. En cas que els monitors/es participin en les sortides escolars seran els mateixos que es 

corresponguin al grup/classe que tenen assignat a l’hora del menjador. 

9. El Coordinador/ageneral no podrà absentar-se del centre havent de ser-hi present 

sempre. 

10. Les activitats exposades en el punt 3 de l’apartat “Durada del servei de menjador” 

tindran una ràtio pròpia en funció dels alumnes participants. 

Estudi qualitatiu i quantitatiu dels menús i planificació dels mateixos. 
 

1. Els menjars s'elaboraran i manipularan en les condicions d'higiene, salubritat i qualitat 

que estableixen les disposicions tecnicosanitàries vigents. A aquests efectes, el 

personal de menjador i cuina haurà d'estar en possessió de la formació adequada en 

manipulació d'aliments, d'acord amb la normativa aplicable. 

2. Els menús s’adequaran a les necessitats de l’alumnat atenent el correcte equilibri 

dietètic i en quantitat adient a l’edat de l’usuari, tenint cura que sigui variat, saludable, 

de qualitat, ben presentat i seran revisats anualment per l’Agència de Salut Pública. 

3. La tria del tipus de menú serà competència del gestors que a principi de curs 

informaran, raonant, del tipus i composició del menú que s’aplicarà durant tot l’any. 

Aquest menú anual s’enviarà a l’Agència de Salut Pública per a que doni el seu 

vistiplau. El menú aprovat per l’agència serà el que s’aplicarà durant aquell curs, 

excepte casos de força major. 

4. Regularment entregarà còpia dels menús oferts a la comissió, als efectes, únicament, de 

conèixer la composició dels mateixos. 

5. Per tal d’adequar-se a les necessitats d’alguns usuaris, s’haurà de preveure l’elaboració 

de menús adients per:   

• Usuaris que tinguin al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o hagin de seguir una 

pauta mèdica. Els alumnes hauran de dur una certificació mèdica indicant quins 

tipus d’aliments i tipus de coccions no poden ser ingerides. Si cal, per a facilitar 

la tasca i el control, la família haurà de retornar el full del menú previst  marcant 

aquells plats que no pot menjar. El gestor haurà de buscar alternatives en funció 

de cada alumne/a. 

• Aquells alumnes les famílies dels quals no vulguin, per motius socioculturals, 

que l’alumne/a mengi cert tipus d’aliment signarà una declaració on s’exposi 

que no vol que l’alumne/a-a ingereixi certs aliments i que la raó és per motius 

socioculturals i no pas per motius mèdics o de salut. En aquests casos se’ls haurà 

de buscar un menú adient. 

• El personal docent i PAS de l’escola que faci ús del servei de menjador podrà 

disposar diàriament  d’un menú de règim de verdura i planxa. 

  



 
 

Els usuaris/ies 
 

1. Seran usuaris/ies del servei de menjador aquells alumnes de l’escola que ho sol·licitin. 

2. El gestor del servei establirà els tràmits per a ser usuari/usuària del menjador. Ningú 

no serà obligat a pertànyer a cap entitat per a tenir dret a ser usuari del menjador. 

3. El gestor informarà a la comissió dels moviments del menjador. 

4. Es contempla l'assistència de forma esporàdica (mitjançant la compra de tiquet) per 

criteris d'estricta necessitat i sempre que hi hagi places. 

5. L’import a abonar per part dels usuaris/ies s’atendrà al que disposi la legislació vigent. 

Drets i deures dels usuaris/ies 
 

1. Els alumnes que utilitzin el Servei de Menjador tractaran amb tot respecte qualsevol 

membre de la comunitat escolar inclosos els membres de la gestora. 

2. Demanaran les coses amb cortesia i amb bones maneres. 

3. No contestaran amb crits, violència, males maneres o grollerament ningú, ja sigui 

alumne/a o adult. 

4. No ofendran ni de paraula ni amb gestos irrespectuosos ni als seus companys/es ni 

als adults. 

5. No utilitzaran la violència(cops, puntades,...) ni entre ells ni amb la resta de 

persones del servei, per resoldre les diferències que puguin sorgir. 

6. Per evitar problemes en els jocs no portaran joguines, aparells electrònics ni llibres 

de la seva propietat a l'escola. 

7. Seguiran les instruccionsque se’ls doni per al bon funcionament i convivència que 

els faci qualsevol persona del Servei. 

8. Els alumnes no s'absentaran del lloc que els sigui assignat sense coneixement del 

monitor/a del grup i sempre amb el seu permís. 

9. Els alumnes tenen dret a ser tractats amb respecte i dignitat. No s’acceptarà que se’l 

conegui o imposi un malnom o qualsevol altra manera de nomenar-lo que no sigui 

els seus nom i cognoms. 

10. Els i les alumnes tenen dret a que tots els missatges, instruccions i comentaris siguin 

adequats a llur edat i coneixement. 

11. Els i les alumnes tenen dret a la protecció dels adults. 

12. Els i les alumnestenen dret a ser escoltats i fer suggeriments a la gestora, comissió 

de menjador, als seus monitors/esi Coordinador/a generalenvers el funcionament, 

menús, temps de lleure, etc. del Servei de Menjador, de forma individual o 

col·lectiva. 

13. Els i les alumnes tenen dret a que en cas de fer-se mal se’ls atengui, cuidi i 

acompanyi fins que no vinguin els seus pares o familiars a fer-se càrrec 

14. I en tot cas seran d’aplicació les normes de funcionament i convivència de l’escola. 

Dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes 
 

Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes tenen dret a: 

1. Rebre informació del servei del menjador i del pla de funcionament del menjador. 

2. Dret a ser escoltats i fer suggeriments a la gestora.  

3. Demanar solucions a la gestora als possibles dubtes i incidències que sorgeixin. En cas 

que la gestora no ho faci la Comissió de Menjador els donarà audiència i donaran una 

solució que haurà de ser acatada per la gestora. 

4. Accedir al menú mensual ja sigui via paper o via telemàtica. 

5. A ser comunicats de la presa de mesures disciplinàries cap a l’alumne/a. 



 
 

Dels monitors/es 
 

1. El monitor o monitora és la persona que té el contacte i tracte més directe amb 

l’alumnat. 

Estarà a les ordres del Coordinador/ageneral. 

2. Qualsevol avís o indicació per part de del centre o la gestora tindrà prioritat sobre 

qualsevol altre i serà d’obligat compliment. 

3. El monitors/es podran ser: 

• Contractats per la gestora 

• Contractats per l’empresa a qui subcontracti la gestora. 

El perfil del monitor/a: 

1. Els monitors/es han de tenir unes actituds i aptituds que s’ajustin a l’escola i l’alumnat 

usuari. 

2. Els monitors/es han de tenir una formació centrada en hàbits de menjador, activitats 

de lleure i pedagogia del lleure. 

3. L’acreditació mínima que han de posseir i de la que s’ha d’entregar una còpia a la 

gestora, és la de monitor-a d’activitats de lleure expedida per qualsevol comunitat 

autònoma o el certificat de professionalitat anàleg. També hauran de presentar el 

Nivell C, o equivalent, de català. 

4. Si un monitor/a no té aquesta intitulació mínima no podrà exercir el lloc de treball. Les 

altres titulacions amb més nivell acadèmic seran aquelles que abastin el món de 

l’ensenyament, esport o lleure. 

5. Haurà de comptar amb una experiència demostrada en un lloc igual de com a mínim de 

6 mesos seguits dins un curs acadèmic 

Del Coordinador/ageneral 
 

1. El Coordinador/ageneral és la persona que s’encarrega de coordinar, liderar i motivar 

l’equip de monitors/es. 

2. Estarà a les ordres directes de la gestora en coordinació, si s’escau, de l’empresa a la 

que està contractat. 

3. Qualsevol avís o indicació per part de del centre o la gestora tindrà prioritat sobre 

qualsevol altre i serà d’obligat compliment. 

4. El Coordinador/ageneral podrà ser: 

• Contractat per la gestora 

• Contractat per l’empresa a qui subcontracti la gestora. 

• Un professional independent que se’l contracti per a desenvolupar aquesta tasca. 

El perfil del Coordinador/ageneral: 

1. El Coordinador/ageneralha de tenir unes actituds i aptituds que s’ajustin a l’escola, als 

monitors/es i a l’alumnat usuari. 

2. Els Coordinador/ageneralha de tenir una formació centrada en hàbits de menjador, 

activitats de lleure i pedagogia del lleure i gestió de grups i menjadors. 

3. L’acreditació mínima que han de posseir i de la que s’ha d’entregar una còpia a la 

gestora, és la de Director-a d’activitats de lleure expedida per qualsevol comunitat 

autònoma o el certificat de professionalitat anàleg. També haurà de presentar el Nivell 

C, o equivalent, de català. 

4. Si un Coordinador/a no té aquesta intitulació mínima no podrà exercir el lloc de 

treball. Les altres titulacions amb més nivell acadèmic seran aquelles que abastin el 

mon de l’ensenyament, esport o lleure. 

5. Haurà de comptar amb una experiència demostrada en un lloc igual de com a mínim 2 

cursos acadèmics seguits 



 
 

6. En cas d’absència del Coordinador/ageneral, un monitor/a de menjador exercirà el lloc 

pel temps que duri l’absència del Coordinador/ageneral. 

Del pla educatiu 
 

La gestora crearà o bé consensuarà un pla educatiu amb l’empresa subrogada, que s’haurà 

d’entregar a la comissió del menjador per a la seva avaluació i posterior aprovació, si s’escau, 

per part del Consell Escolar. En cas de no ser aprovat es demanarà les rectificacions adients 

per tal que s’ajustin aquest pla i al pla del centre. Qualsevol iniciativa pedagògica haurà de ser 

comunicada i aprovada per la Comissió del Consell 
 

Els punts mínims que haurà de contenir i desenvolupar aquest pla són: 
 

1. Hàbits al menjador: 

1. Actituds, relació i cortesia davant els companys i adults. 

2. Hàbits d’higiene abans, durant i després del dinar. 

3. Hàbits de com seure a taula, ús d’estris. 

4. Ordre i netedat a la taula: abans, durant i després del dinar. 

5. Accés i sortida del menjador 

6. Durada de l’estona del dinar. 

7. Resolució de conflictes 

8. Règim disciplinari. 

2. Del temps d’esbarjo: 

1. Tipus d’activitats a realitzar i en quina zona es realitzaran. Adaptació a cada grup. 

2. Accés i sortida de les zones d’esbarjo. 

3. Durada de les estones d’esbarjo. 

4. Resolució de conflictes 

5. Règim disciplinari.  

3. Informació a les famílies: 

1. Tipus i model d’informe a enviar a les famílies 

2. Periodicitat. 

4. Relació dels monitors/es amb els alumnes. 

5. Suplència i redistribució del personal en cas d’absència. 

Funcionament diari 
 

El funcionament diari del menjador serà: 
 

1. Abans d’iniciar-se el menjador: 

1. La gestora facilitarà cada mes un llistat actualitzar de les previsions d’usuaris/ies de 

menjador per aquell mes. Hi constarà, sempre que sigui possible les sortides que 

afectin el menjador. 

2. També facilitarà cada mes un llistat dels alumnes que es quedin a dinar aquell mes. En 

cas de modificacions es farà saber així que succeeixi. 

3. Cada dia la gestora facilitarà al Coordinador/ageneral una llista amb les absències, 

possibles canvis de menú i alumnes esporàdics per al seu coneixement i del de la cuina. 

4. El Coordinador/ageneral mantindrà, diàriament,  un contacte amb la gestora i, si 

s’escau, la direcció per tal de rebre informacions o consignes a aplicar cada dia o que 

hagi de succeir en dies posteriors. El Coordinador/a haurà de transmetre aquestes 

informacions als monitors/es o cuina. 

5. La gestora establirà el sistema per a deixar constància d’aquestes informacions que 

estaran a disposició de la Comissió de Menjador per si cal ampliar informacions o 



 
 

depurar responsabilitats. 

2. Quan s’iniciï el menjador 

1. Els monitors/es, puntualment, recolliran els alumnes a les aules. Si hi ha alguna 

informació del o la tutor/a les rebran. Durant aquest temps els alumnes romandran 

asseguts a les cadires. 

2. Seguiran les instruccions del pla educatiu que la gestora haurà creat i l’aplicarà. 

3. En el moment del dinar, el monitor/a estarà on es reparteix el menú vetllant per a que 

cada alumne/a rebi el que li pertoca en funció de l’edat i situació personal. 

4. En cas de discrepància entre els alumnes que tingui i les dades que li hagin facilitat, ho 

posarà en coneixement del Coordinador/ageneral i en deixarà constància per escrit. 

3. A la finalització del servei: 

Un cop acabat el servei, tornarà amb els alumnes a l’aula i, si ha hagut alguna incidència 

la comunicarà al tutor/a, sens perjudici de deixar-la per escrit al full corresponent i a 

l’agenda de l’alumne/a. 

4. Un cop acabat el servei de menjador els monitors/es deixaran constància per escrit de 

totes les incidències que hagi succeït sent ratificades en tots els casos pel 

Coordinador/ageneral. 

5. En cas d’incidents de conducta d’un alumne/a, també caldrà posar-ho en coneixement dels 

seus pares. 

Absències del menjador 
 

La Gestora haurà de crear mecanismes per a controlar les absències dels usuaris/ies i dels 

monitors/es. En qualsevol cas : 

1. Les absències dels monitors/es i Coordinador/a hauran de ser cobertes no més tard de 

2 dies. En cas que les absències siguin de 3 o més persones les substitucions s’hauran 

de fer el dia següent. 

2. Les famílies hauran de comunicar a la gestora que l’alumne/a sortirà abans del 

menjador especificant si l’alumne/a pot sortir o marxar sol o bé el vindran a buscar i 

qui el vindrà a buscar. Hora de sortida. Preferentment s’utilitzarà l’agenda, si no 

pogués ser, s’accepta un correu electrònic dirigit a la gestora.  

3. Les entrades i sortides en horari de menjador es realitzaran sempre per la porta 

d’accés que hi ha al carrer Telègraf. 

Cures, accidents, i/o petits accidents 
 

En el cas de que un nen o nena es trobés malament durant l'horari de menjador, el monitor/a 

ho posarà en coneixement del Coordinador/a general i a la Direcció. Deixarà constància per 

escrit i ho comunicarà al tutor/a al començament de l'horari lectiu de la tarda. 

 

Actuacions: 

1.  Quan un alumne/a es fa mal i s'ha de fer una cura, serà atès immediatament, restant 

sempre el seu grup atès. d'acord amb els criteris generals del centre. A l’efecte la 

gestora tindrà una farmaciola per a atendre aquests petits accidents 

2.  Els petits accidents i cures més freqüents es resoldran seguint les indicacions del 

cartell de "primers auxilis". Els monitors/es tindrà una formació bàsica suficient per a 

atendre aquests petits accidents. 

3. L’alumne/a accidentat o malalt no es podrà deixar mai sol sense la supervisió d’un 

adult o adulta. 

4. Davant un accident greu o davantdel dubtede la gravetat del mateix,es portarà 

l’alumne/a a un centre hospitalari. Si s’escau en telefonarà al servei d’emergències 



 
 

mèdiques 112. 

  



 
 

5. Paral·lelament, en aquest cas, una altra persona es posarà en contacte amb els pares o 

tutors de l'alumne/a. Donat el cas que els familiars nopuguin arribar 

ràpidament,l’alumne/a no es quedarà sol enel centre hospitalari. La gestora serà 

l’encarregada de destinar una persona a aquesta tasca. 

6. Omplir una fitxa d’accidents segons el model que s’estableixi i la signaran el monitor/a 

i el Coordinador/ageneral. 

Normes de convivència 
 

Dels monitors/es 

1.  Els monitors/es tractaran els alumnes amb respecte. 

2. Tindran cura extrema de les portes d'entrada i sortida de l’escola durant l’horari del 

Servei de Menjador. 

3. Evitaran els malnoms i altres apel·latius per a dirigir-se als alumnes. 

4. Vestiran de forma correcta i amb la uniformitat que la gestora determini. 

5. No podran fer ús de telèfons ni aparells electrònics personals mentre desenvolupen la 

seva tasca. 

6. No deixaran mai els alumnes sense vigilància. 

7. Vetllaran pel correcte comportament dels alumne/ai per que hagi un ambient relaxat i 

tranquil durant el temps de menjador 

8. Vetllaran per la bona imatge del centre. 
 

Dels alumnes 

Les normes de convivència en el temps de menjador seran les mateixes que regeixen al centre 

en horari escolar (NOFC). En particular: 

1. Els alumnes tractaran els altres alumnes i adults amb respecte. 

2. Evitaran els malnoms i altres apel·latius per a dirigir-se als altres alumnes i adults. 

3. No podran fer ús de telèfons ni aparells electrònics personals mentre duri el servei de 

menjador. 

Règim disciplinari 
 

El servei de menjador es regirà per les mateixes Normes d’organització i funcionament 

(NOFC) de l’escola. 
 

Dels monitors/es o Coordinador/a 

Els monitors de menjador tindran competència per aplicar les mesures correctores previstes 

per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre següents: 

a) Amonestació oral. 

b) Privació del temps d'esbarjo. 

c) Retenció temporal de la joguina, mòbil o objecte que s’utilitzi sense autorització. 

 

1. Quan un monitor/a falti a les normes de convivència i d’altres d’aplicació d’aquest pla 

serà avisat, deixant constància escrita al Coordinador/aGeneral i a la gestora. 

2. Quan el Coordinador/a falti a les normes de convivència i d’altres d’aplicació d’aquest 

pla serà avisat, deixant constància escrita a la gestora. 

3. En cas que sigui reiteratiu es demanarà, per escrit,  a la gestora per a que procedeixi al 

seu canvi. 

Del preu del Servei 
 

Els usuaris/ies han de satisfer el preu del servei que s’estableixi atenent els casos següents: 



 
 

1. Menjador durant el període de classes: s’estarà al que disposi la normativa vigent en 

cada moment. La proposarà la gestora i serà aprovada pel Consell Escolar 

2. Altres activitats, el que resulti del pressupost i aprovi l’organitzador de l’activitat. 

Interpretació del pla 
 

La Comissió de Menjador del Consell resoldrà els conflictes en la interpretació d’aquest pla 

donant la resposta per escrit i adjuntant-la a aquest pla.  


