
NORMATIVA DEL MENJADOR  

 

*El pagament del menjador es farà mensual pel banc o la Secretaria del Centre.   
 
* Només es retornaran els doblers del menjador a partir de 2 dies consecutius de no 
assistència al menjador. Heu d'avisar abans de les 09:30 h per telèfon a secretaria o bé al 
correu menjador@colegisantpere.org. En cas de no avisar, es facturarà el menú d'aquests 
dies, ja que a la cuina el preparen. 
  
*Els dies que es realitzin sortides culturals organitzades pel centre, els alumnes que paguen 
mensuals, gaudiran sempre del servei de picnic pel migdia (en cas de no voler el picnic, no 
es retornaran els doblers). 
  
* Els alumnes que quedin a menjador els dies que tinguem jornada intensiva, han de venir 
a cercar-los per porteria. (Baltasar Valentí,́ 76) i com a molt tard a les 17 h. 
 
L’horari pels alumnes d’infantil i primària és de 12h a 14h amb dos torns. L’horari de 
secundària seria els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 14:00 h. I els dimarts i dijous 
a partir de les 12 h, dinant al torn de les 13 h. 
  

●        Pels alumnes grans que han de sortir tot sols cap a casa , després de dinar, 
hauran de signar una autorització en cas de ser habitual cada setmana. Si és un 
dia puntual, han d'enviar un correu electrònic amb antelació al 
correu: monitorsantpere@colegisantpere.org, informant a els/les 
coordinadors/es de menjador, justificant la sortida. 

*El menjador és un lloc de convivència, per això̀ s’ha de respectar la normativa 
següent: 

  

FALTES LLEUS FALTES GREUS 

A) Entrar puntualment amb els monitors. 
B) Rentar-se les mans abans de dinar. 

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) Seu correctament a l'hora de menjar i no 

s'aixeca/canvia de lloc. 
J) No emprar dispositius mòbils dins el 
menjador (treurer-lo de la motxilla). 

K) Fer un mal ús de  dispositius mòbils dins el 
menjador (Fent fotografies, videos…). 

  
L) Com a norma de moltíssima importància és 

el respecte als companys, a les monitores i 
persones de menjador. 

  
M) Llençar aliments o aigua. 

  

  



* La no acceptació o l'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 privació́ 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. 

 


