MENJADOR/PERMANÈNCIA ALUMNAT ESO

ALUMNE/A_______________________________________________, curs ____________ podrà
sortir del centre en horari de menjador.
Dilluns i dimecres

A les__________________ hores per Baltasar Valentí , 76, després de dinar.
Recollida pares per Baltasar Valentí 76, abans de les 15:50 hores.
Recollida pares per Camí Salard, 47, a partir de les 16:15 hores.
Divendres.
Sortida alumne .............................. hores, per Camí Salard 47.
Recollida pares per Camí Salard, 47 a partir de les 15:15 hores.
Normativa menjador:
El nostre centre ofereix un servei molt important pels nostres alumnes i les seves
famílies com és el SERVEI DE MENJADOR que poden fer servir tots els alumnes
d'Educació Infantil, Primària i Secundària.
De tal manera, que consideram de gran importància fer un petit recordatori del seu
funcionament i normativa per tal d'un millor funcionament en el dia a dia.

*El pagament del menjador es farà mitjançant tiquets que es podran adquirir a la
Secretaria del Centre o mensual pel banc. Cal tenir en compte que el preu del
tiquet inclou el menjar i l'ajuda dels monitors.
* El col·legi només vendrà a bé retornar el/s tiquet/s de menjador ja comprats, en el
cas que el mateix col·legi avisi a la família, per malaltia o accident de l'alumne/a.
* Cada matí, en arribar al col·legi dipositaran els tiquets a la bústia situada a
l'entrada abans de les 10 h. Cal dir que l'alumne no es podrà quedar a dinar el dia
que acumuli 5 retards en el lliurament del tiquet de menjador. Els alumnes d'infantil
també el dipositaran a la bústia situada a l'entrada d'infantil.
* Els alumnes que no ho compleixin no tindran aquest dia la possibilitat de dinar al
menjador.
* Els alumnes que habitualment fan ús del menjador i per qualsevol motiu arribin
tard, hauran de notificar-ho, mitjançant un escrit dels pares a Secretaria. Al mateix
temps si són alumnes que assisteixen amb tiquets MENSUALS i fallen un dia han

d'avisar a direcció.
* Els alumnes d'Educació Infantil disposaran després del menjador d'una sala on
podran descansar, fer activitats i jocs.
*Els dies que es realitzin sortides culturals organitzades pel centre, els alumnes que
paguen mensuals, gaudiran del servei de pic-nic pel migdia, sempre que hagi
avisat a Secretaria amb dos dies d'antelació.
* Els alumnes que quedin a menjador els dies que tinguem jornada intensiva, han
de venir a cercar-los per porteria. (Baltasar Valentí 76) i no més tard de les 17 h.
*El menjador és un lloc de convivència, per això s'ha de respectar la normativa
següent:
A) Entrar puntualment amb els monitors.
B) Rentar-se les mans abans de dinar.
C) Menjar tota la ració servida.
D) Tenir cura de l'ordre de la taula.
E) Emprar correctament els coberts, tassons...
F) Menjar amb correcció i seguir les normes i observacions dels monitors.
G) Participar en la recollida i neteja de taules.
H) Tenir un to de veu adequat, sense cridar.
I) Seure correctament a l'hora de menjar i no aixecar-se/canviar-se de lloc
J) No emprar el telèfon mòbil dins el menjador
K) Com a norma de moltíssima importància, és respectar els companys, les
monitores i persones de menjador (si no es compleix, és una falta greu).
* La no acceptació o incompliment d'aquestes normes, comportaria l'aplicació de
sancions tipificades al Reial decret 121/2010 de 10 de desembre, segons les faltes
que poden arribar fins i tot a la privació temporal o definitiva del servei de
menjador.
Cal dir que en cas de no complir algunes d'aquestes normes, la família serà avisada
amb una notificació que haurà de signar on rebrà la informació de la falta i la
sanció rebuda.
Quan faci 3 notificacions que rebi la família, l'alumne no podrà assistir al menjador
durant el període de 3 dies.
En cas de rebre 6 notificacions, quedarà exclòs del menjador fins a 1 setmana. En
cas d'acumular 9 notificacions durant el curs, l'alumne pot quedar exclòs de l'ús del
menjador de 4 a 22 dies.

He llegit i accept la normativa del menjador.
Signatura
Nom i llinatges

