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CapiCua Serveis Educatius és una empresa nascuda el 2013 però amb una trajectòria dels seus 
treballadors en el món del lleure de més de 18 anys. Volem donar sortida a totes les inquietuds 
que tenen avui dia els infants i que la societat no pot cobrir. Els nostres serveis es diferencien 
per la qualitat, l’experiència i el tracte amb els infants que volem donar. La llarga trajectòria 
professional amb que compten els nostres tre- balladors fa que tinguem un bon coneixement 
de les necessitats que tenen els nostres infants avui en dia.
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QUI SOM?
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Tot seguit presentem el pla de funcionament del servei de menjador escolar. En ell s’especifica 
el funcionament general del servei, així com les modificacions en casos especials. Alhora es 
citen els protocols que se segueixen així com les línies educatives i projectes pedagògics de 
menjador.

El Projecte de Menjador és el servei que s’ocupa de la franja horària no lectiva del migdia i que 
permet als infants dinar i tenir una bona estona diària d’esbarjo i de descans. És un espai que 
pretén ser un reflex de la filosofia que segueix l’escola, d’acord amb el seu projecte educatiu 
(PEC), per la qual cosa es considera el servei de menjador com un complement de l’activitat 
educativa escolar.
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PRESENTACIÓ DEL PLA DE FUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Introducció 
El decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjadors als centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, estableix en l’article 1 que el 
servei escolar de menjador a l’alumnat és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. 
Aquest servei inclou l’àpat i l’atenció directa dels alumnes, des que acaben les classes del matí 
fins que comencen les de la tarda.

Proporcionar als infants menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional 
com en relació amb criteris higiènics i sensorials, en un espai acollidor.

Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics i alimentaris saludables 
(educació per a la salut). 

Fomentar el comportament i la utilització adequada del material i dels estris del 
menjador.

Promoure els aspectes socials i de convivència dels àpats, amb coordinació amb 
la família (educació per a la convivència i a la responsabilitat). 

Planificar activitats de lleure que equilibrin el joc actiu i la relaxació, i que 
contribueixin al desenvolupament de la personalitat i al foment d’hàbits socials i 
culturals sobre alimentació (educació per a l’oci).

SEGONS L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA, EL MENJADOR 
ESCOLAR HA DE: 
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2 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Objectius del temps de migdia
Entenem que tota activitat duta a terme dins l’escola ha d’incloure una intencionalitat pedagògica 
i se n’ha de treure un rendiment educatiu. Per tant, creiem important que el Projecte del temps 
de migdia inclogui una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i una altra part pròpia de 
l’activitat educativa de  lleure.

Objectius del temps de dinar

Objectius del temps d’esbarjo

Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i de les nenes.

Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.

Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.

Fomentar la col·laboració i la bona relació entre els companys/es de taula i el personal del 
menjador, d’acord amb cada edat.

Fomentar actituds positives davant dels aliments i comportaments socials a taula.

Desenvolupar hàbits de convivència, així com actituds que afavoreixin l’autonomia de l’infant.
 
Aprendre a utilitzar el temps lliure per organitzar les pròpies activitats: joc, descans, diversió, 
integració en el grup.

Gaudir del joc i de les activitats lúdiques tenint en compte les actituds correctes, els valors i 
les relacions socials.

Potenciar el respecte envers els companys/es, els monitors/es, el material, l’escola...

Desenvolupar les pròpies capacitats i habilitats.

Potenciar l’autonomia personal dels nens i les nenes.

Participar en activitats guiades.
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El servei de menjador dels alumnes de l’escola s’inicia a les 12.30 h i acaba a les 15.00 h*. Durant 
aquest espai de temps els alumnes estaran sota la responsabilitat de l’equip de monitors i 
monitores que s’encarreguen del menjador. 

4.1 Horaris

12:00h Arribada de la coordinadora al centre i del monitor/a que para taula (si no ho fa 
l’equip de cuina).

12:15h Arribada dels monitors i les monitores al centre.

12:30h

Els monitors/es responsables dels grups d’educació infantil i cicle inicial, van a 
buscar als infants a les seves aules i passen llista. 

Els/les responsables dels grups de cicle mitjà i superior s’esperen al lloc indicat 
del pati per rebre tots els infants. Seguidament passaran llista. 

· Caldrà posar especial atenció en aquells infants que es queden de manera 
esporàdica. 

· En cas que falti algun alumne sense previ avís, es preguntarà al mestre/a si té cap 
informació. Si no la té, caldrà avisar a la coordinadora perquè aquesta es posi en 
contacte amb la família. 

12:40h
Inici del servei de menjador i del primer torn de dinar (educació infantil i cicle inicial).

Tots els nens i les nenes abans d’entrar al menjador es renten les mans, amb aigua i 
sabó, els més petits amb l’ajuda dels monitors/es. 

13:30h

Inici del segon torn de dinar (cicle mitjà i superior). Cursos anteriors, en aquesta hora 
el menjador quedava buit i entrava el segon torn. Aquest curs escolar, degut a la 
pandèmia, fan servir el gimnàs com a menjador. 
P3: inicia la migdiada
P4 i P5: temps d’esbarjo a la seva zona corresponent. 

14:40h P3 a P5: recullen i es dirigeixen a l’aula (prèviament hauran passat pel lavabo a 
rentar-se les mans, beure aigua i fer les seves necessitats).

14:50h Els alumnes de primària van al lavabo i es dirigeixen en fila fins a les seves aules.

15:00h Finalitza el servei de menjador.

*L’horari i l’organització pot variar segons cada centre escolar.

4

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
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4.2. Metodologia

La metodologia utilitzada per portar a terme aquest projecte estarà relacionada amb la pedagogia 
del lleure.

Entenem l’educació com a desenvolupament de la personalitat dels infants per mitjà de 
l’aprenentatge relacionat amb l’alimentació saludable, valors educatius i hàbits d’higiene.

L’aprenentatge és un procés que té continuació en diferents àmbits de la vida (dins l’aula, a casa, 
al pati, al parc, a la ludoteca, al menjador...) i al llarg del temps.

Els monitors/es de CapiCua no es plantegen una tasca únicament de vigilància, sinó també 
educativa. L’estona de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i 
també aprendre a gaudir del temps lliure a través de l’organització del joc i d’aspectes creatius 
que desenvolupin l’autonomia personal.

Considerem importantíssim que el mateix monitor/a lideri durant tot el curs el mateix grup 
d’infants per tal de conèixer cada alumne, les seves actituds, personalitat, intoleràncies... Això no 
vol dir que no siguin responsables de tots els alumnes del servei.

A) Agrupar als infants per edats (infantil i primària).

B) Treballar les rutines. Ajuda a organitzar personalment l’alumne, i establir una bona relació 
amb els objectes i persones que el rodegen. Permet anticipar moltes de les activitats que es 
faran durant el dia. Els alumnes nous i d’infantil parteixen d’una dependència de l’alumne cap als 
monitors/es, i es va cap a una progressiva autonomia personal. 

Possibles rutines:

Alimentació (utilitzar correctament coberts, menjar una mica de tot...).

Higiene personal (rentar-se les mans abans dels àpats i després del lavabo, rentar-se les 
dents...).

Ordre (fer fila, recollir material...).

Entrada i sortida (saludar i acomiadar-se, caminar sense córrer...).

Principis metodològics

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
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C) Dinamitzar jocs.

D) Mantenir canals de comunicació amb la família, l’escola i l’empresa. 

E) Afavorir que aquesta estona esdevingui per els nens i nenes un temps lliure personal per 
esplaiar-se i descansar abans de la tornada de les aules.

Pel que fa a les ràtios de monitors/es de menjador, i atès que no existeix cap normativa de la 
Generalitat de Catalunya al respecte, s’aplica subsidiàriament la normativa estatal: Ordre de 24 
de novembre de 1992, de menjadors escolars (BOE núm. 294, de 8.12.1992). 
Les ràtios són les següents: 

Educació primària: 
un monitor/a cada 30 alumnes o fracció superior a 15.

Educació infantil: 
P3, un monitor/a cada 15 alumnes o fracció superior a 8.
P4 i P5, un monitor/a cada 20 alumnes o fracció superior a 10. 

Ràtios

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
4.2 Metodologia
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4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA

Funcions

4.2 Metodologia

L’equip de monitors/es són els encarregats d’atendre els nens i les nenes en l’espai horari de 
migdia i han d’aplicar les directrius fixades des de la coordinació de CapiCua.

Aplicar la normativa del pla de funcionament del menjador.

Tenir cura en tot moment que els nens i les nenes dels quals són responsables estiguin ben 
atesos, en un ambient tranquil i no sorollós.

Vetllar per una bona relació entre els infants.

Assumir la responsabilitat, tant en conflictes com accidents o incidents, que es puguin donar 
en aquest horari.

Planificar les activitats tenint en compte l’espai i preveure el material necessari.

Tenir previst un pla d’activitats en cas de pluja.

Promoure i vetllar per les bones pràctiques pel que fa a la higiene abans i després de dinar.

Promoure i vetllar que els nens i les nenes mengin adequadament i s’acostumin a menjar de 
tot, excepte en casos específics.

Administrar els medicaments autoritzats per les famílies i amb recepta mèdica.

Conèixer els alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, i els aliments que no poden 
ingerir.

Conèixer els alumnes amb malalties cròniques i si tenen medicació específica al centre.

Tenir cura del material i de les instal·lacions de l’escola que s’utilitzen.

Assistir a les reunions de coordinació dels monitors/es.
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A més a més, la figura de la coordinador/a s’haurà d’encarregar també de:

Les tasques del monitor/a que fa el control d’assistències són:

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
4.2 Metodologia

Garantir el bon funcionament del servei.

Establir una bona coordinació i comunicació amb la direcció de l’Escola, l’AMPA, la cuina, els 
monitors i les monitores, amb CapiCua, i amb les famílies que gaudeixen  del servei. 

Informar a la comissió de menjador de l’AMPA de les actuacions i seguiment del servei. 
Es crearan reunions de seguiment per resoldre d’una manera àgil i ràpida qualsevol 
esdeveniment que es produeixen en aquest servei.

Atendre les famílies que fan ús d’aquest servei per resoldre els aspectes de gestió de 
cobrament, gestió de becats, i/o qualsevol dubte, aclariment o queixa.

Estar al corrent de totes les incidències, dietes, al·lèrgies dels alumnes usuaris del servei de 
menjador. Traspassar aquesta informació a l’equip de monitors/es i a la cuinera del menjador.

Fomentar un entorn de treball agradable i participatiu en l’àmbit del personal laboral.

Organitzar les reunions de coordinació amb els monitors/es.

Realitzar petites cures en cas que fos necessari. 

Controlar els alumnes que fan activitats extraescolars al migdia. 

Obrir portes a les 12.30 h i tancar a les 15.00 h.

Encarregar-se de les beques concedides pel Consell Comarcal. 

Passar llista dels usuaris del serveis, tant els fixes com els eventuals. 

Comptatge del total de menús a demanar a l’empresa de càtering o a la cuinera, tenint en 
compte els menús especials: intoleràncies, astringents, etc.

Trucar a l’empresa càtering o avisar a la cuinera per passar la comanda.



12

P3

PREPARATIUS

Abans que entrin els infants es prepara la taula.

Es va a buscar els infants (fan pipi i es renten les mans).

Es passa llista perquè tot estigui correcte. 

Els alumnes fan fila i silenci per anar al menjador. 

En entrar al menjador els infants es posen la bata.

En arribar a la taula, ja tenen el 1r plat i got amb aigua.

MENTRE DINEM
Cal propiciar un ambient poc sorollós.

Els nens i les nenes seuen segons el monitor/a cregui 
convenient.

DESPRÉS DE DINAR

Quan tots han acabat, se’ls dona una tovalloleta (per rentar 
mans i cara), s’aixequen, es treuen la bata, la pengen al seu 
penjador i fan fila per marxar.

Les monitores els ajuden i netegen la taula.

Els infants, en fila van als lavabos i allí es renten les dents.

A continuació van a la sala de psicomotricitat on hi ha els 
seus llençols i llitets, i es disposen a dormir. Mentre es 
treuen les sabates, les monitores preparen els llits.

20 min abans d’entrar a classe se’ls desperta, fan pipi i es 
posen les sabates. Les monitores els ajuden i  recullen els 
llits.

ALTRES

En casos especials surten al pati enlloc de dormir (festivitats, 
final de curs...)

No es força a menjar, però sí s’anima a provar-ho tot.

Dins el menjador, entre l’entrada i la sortida, no haurien 
d’estar més d’una hora.

La monitora porta una bossa amb tots els necessers amb els 
raspalls i les pastes per anar a rentar-se les dents. A les 15 h 
la bossa torna al menjador.

Mentre els nens/es dormen, la monitora omple la fitxa de 
com ha anat el servei.

FITXES I ROBETA

Fitxes: el monitor/a omple les fitxes setmanals. Cada 
divendres es reparteixen.

Dilluns: arriba una bossa amb el necesser, el llençol de baix, 
el llençol de dalt i la manta (segons el temps). Tot es torna 
divendres per rentar.

4.3 Funcionament del servei

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
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P4 i P5

PREPARATIUS

Abans que entrin els infants es prepara la taula.

Es va a buscar els infants (fan pipi i es renten les mans).

Es passa llista perquè tot estigui correcte.

Els alumnes fan fila i silenci per anar al menjador. 

En entrar al menjador els infants es posen la bata que hi ha 
al seu penjador i van cap a la seva taula.

En arribar a la taula, ja tenen el 1r plat i got amb aigua.

MENTRE DINEM
Els infants seuen on volen (segons cregui el seu monitor/a).

Quan tots estan asseguts, canten una cançó, així tots 
comencen a dinar a la vegada.

DESPRÉS DE DINAR

Quan gairebé tots han acabat, s’aixequen per treure’s la 
bata i penjar-la al seu penjador. 

Agafen el seu necesser i van a rentar-se les dents. El 
monitor/a els hi posa pasta de dents. Recullen i esperen a la 
taula de P3, a què tothom hagi acabat.

Quan el monitor/a ho indica, els infants fan fila per anar cap 
al pati dels petits.

ALTRES

Al pati dels petits hi ha una capsa amb els gots de tots per si 
tenen set.

Al pati hi ha un cubell amb tot de joguines de plàstic per 
poder jugar.

Per anar al lavabo, han de demanar permís al monitor/a.

A les 14.40 h els infants han de recollir totes les joguines.

Seguidament van a fer pipí i beuen aigua.

S’asseuen a fora tots en fila i se’ls reparteix una tovalloleta 
per rentar-se cara i mans.

En fila van cap a la classe.

Si plou o fa mal temps, es juga en una de les classes o al 
gimnàs.

FITXES I ROBETA

Fitxes: mentre juguen al pati, el monitor/a omple les fitxes 
setmanals. Cada divendres es reparteixen.

Dilluns: cada nen/a porta una bosseta amb el necesser i la 
bata. Els divendres ho prenen cap a casa per rentar.

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
4.3 Funcionament del servei
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CICLE INICIAL

PREPARATIUS

Es va a buscar els nens i les nenes, i es passa llista.

Els nens i les nenes poden jugar al pati dels petits o dels 
grans fins les 13.10 h.

El monitor/a els crida perquè vagin al lavabo a rentar-se 
les mans, i posar-se la bata que tenen al seu penjador del 
menjador.

MENTRE DINEM

En entrar al menjador, els alumnes fan fila per agafar la safata, 
els coberts, el tovalló i el got.  La cuinera els hi posa el menjar.

Els infants seuen segons cregui el monitor/a. 

Quan han acabat un plat, pregunten al monitor/a si poden 
passar al següent i aquest els indica si poden fer-ho. 

Quan acaben, s’aixequen i  han de portar la safata, el got i els 
coberts al carro.

DESPRÉS DE DINAR

A mida que van acabant, es van a rentar les mans i les dents. 

Un cop les dents estan netes i tot recollit, poden sortir al pati 
dels grans a jugar.

A les 14.45 h el monitor/a els crida per anar al lavabo i 
rentar-se les mans.

Fan fila fins que els recull el mestre o la mestra.

ALTRES Pluja: els dies de mal temps es juga al pavelló.

FITXES I ROBETA

Bata: els dilluns porten la bata i els divendres la prenen cap 
a casa.

Necesser: es torna a casa cada trimestre.

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
4.3 Funcionament del servei
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4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA
4.3 Funcionament del servei

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

PREPARATIUS

S’espera en un punt del pati (sempre és el mateix) que surtin 
els nens i les nenes.

Quan surten, donen la llista del menjador al seu monitor/a 
i aquest passa llista. Un cop revisada la llista, poden anar a 
jugar al pati dels grans.

A l’hora d’entrar, el monitor/a els crida per anar al lavabo i 
rentar-se les mans. 

El monitor/a els fa entrar per grups.

MENTRE DINEM

A mesura que van entrant, agafen la safata, els coberts, el 
tovalló i el got. La cuinera els serveix el menjar. 

Van a seure segons cregui convenient el monitor/a.
 
Quan han acabat un plat, pregunten al monitor/a si poden 
passar al següent i aquest els indica si poden fer-ho. 

En acabar de dinar, recullen la seva safata i la col·loquen al 
carro, tirant abans a la brossa les restes de menjar.

DESPRÉS DE DINAR

Es renten les mans i les dents, i ja poden sortir altre cop al 
pati dels grans a jugar.

A les 14.50 h se’ls crida perquè vagin a fer fila, allà on els 
recull el seu mestre/a. 

ALTRES Pluja: els dies de mal temps es juga al pavelló.

FITXES I ROBETA
Bata: no porten bata.

Necesser: es torna a casa cada trimestre.

Cal tenir en compte que part de l’organització habitual del servei del menjador ha variat 
a causa de la pandèmia. Aquest curs escolar es faran sevir espais diferents de menjador 
i cada grup d’infants té, per exemple, el seu espai de pati per jugar, els seus lavabos 
predeterminats, etc.

Cada escola té les seves particularitats, per tant, el funcionament pot ser susceptible de 
variacions.  
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4.4 Temps d’esbarjo

4 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA

Temps lliure

Dinamització de l’esbarjo

El temps de migdia és un bon moment perquè els alumnes aprenguin a gestionar el seu temps 
d’esbarjo, a gaudir del temps lliure per dur a terme les activitats de joc, descans i diversió que 
més els agradi, tot relacionant-se amb els companys i les companyes. Durant aquest espai de 
temps lliure, els monitors i les monitores en tot moment vetllen els alumnes, solucionen possibles 
conflictes que es puguin originar, proposen jocs i/o activitats... 

El joc és una activitat fonamental en la vida dels nens i nenes. A través de l’acció de jugar l’infant 
desenvolupa la seva imaginació i creativitat, aprèn a relacionar-se amb els altres, es va fent 
autònom i es troba amb dificultat i frustracions que ha de superar.

L’equip de monitors/es programa activitats dirigides a totes les festivitats i celebracions: inici 
de curs, la Castanyada, el Nadal, dia de la Pau, la setmana de Carnestoltes, per Sant Jordi, i final 
de curs. 

Donarem importància al joc lliure perquè els nens/es desenvolupin les seves capacitats i 
habilitats, i ho facin sense l’estructura formal de l’escola, família o societat. Per altra banda, 
diversos cops a la setmana, i a demanda dels infants, els monitors/es proposaran nous jocs o 
jocs tradicionals que els serveixin per ampliar el seu repertori. 

Existeix també l’espai dels deures i de l’estudi, on els nens i les nenes més grans podran acomplir 
les seves tasques amb l’ajuda d’una monitora. 
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Durant el curs les famílies dels alumnes de P3, P4 i P5 reben un informe setmanal de com ha 
menjat el seu fill/a, i si es produeix alguna incidència remarcable. 

Totes les famílies reben tres informes del menjador, un per cada trimestre. 

Al llarg del curs, i per a tots els nivells, si un dia es produeix una incidència (ha vomitat, no ha 
menjat gairebé res, s’ha fet un cop...) el monitor/a responsable elabora un breu informe i n’entrega 
una còpia a la família i una altra a la direcció de l’escola. Si es creu convenient, la coordinadora es 
posarà en contacte amb la família per tal d’explicar-los-hi exactament què ha passat. 

5

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
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6

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 
DE MENJADOR

6.1. Inscripció i baixa voluntària

6.2.  Cobrament

Els usuaris que facin ús del servei de menjador durant tot el curs hauran de formalitzar la inscripció 
omplint la butlleta d’inscripció que els lliurarà la tutora o l’administrativa en el cas dels alumnes 
nous al centre. 

No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute. 

Els alumnes que es quedin esporàdicament ho hauran de comunicar a la coordinadora de 
menjador. 

Les baixes voluntàries del servei s’han d’informar a la coordinadora abans del dia 25 de l’últim 
mes que es queda.

Els rebuts s’abonaran a l’inici de cada mes, per domiciliació bancària. 

Els alumnes amb menús esporàdics es cobraran a final de mes. 

Als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal, se’ls descomptarà del rebut 
mensual l’import de l’ajut.
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6.4. Control d’usuaris

6.3.  Protocol de cobrament d’impagats

Cada dia al matí, la persona responsable passarà per totes les aules a passar llista d’assistència 
d’usuaris fixos i també farà el recompte dels usuaris esporàdics, de les dietes de règim, d’al·lèrgies, 
intoleràncies i menús especials per raons religioses, i altres incidències. Aquesta persona 
informarà a la cuinera o a l’empresa de càtering. 

L’endarreriment del pagament serà motiu de baixa del servei. 

En el cas d’impagats, l’empresa ho comunicarà mitjançant trucada telefònica a la família de 
l’alumne per rebre la informació dels motius de la devolució del rebut. Si la família no dóna 
resposta, el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a amb l’import del deute pendent 
d’abonar abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat 
el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del servei de menjador a partir del 5è dia, que 
serà comunicada per carta a la família. Els rebuts retornats per la família significarà el recàrrec del 
cost de la gestió.

6 GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI E MENJADOR
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7

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE 
MENJADOR

L’ús del servei de menjador és lliure i voluntari per a cada família. L’ús d’aquest servei suposa 
l’acceptació de les següents normes de funcionament:

Els alumnes han de fer l’esforç de menjar de tot.

Els alumnes han de respectar les normes de convivència i d’educació a la taula.

La falta de respecte als monitors/es pot ser motiu de baixa temporal o definitiva del servei.

Qualsevol canvi de menú per motius d’al·lèrgies, cal que sigui sol·licitat per la família adjuntant 
informe mèdic que acrediti el tipus d’al·lèrgia, i se seguiran els protocols descrits en l’apartat 
9 d’aquest pla de funcionament.

Cal que la família sol·liciti el menú de règim esporàdic el mateix dia, però no s’acceptaran 
demandes de règim que coincideixin sistemàticament amb el mateix menú.

Els rebuts s’abonaran a l’inici del mes, per domiciliació bancària, l’endarreriment del pagament 
serà motiu de baixa del servei.

Els rebuts retornats per la família significaran el recàrrec del cost de la gestió.

L’incompliment d’aquestes mínimes normes de funcionament per part d’un alumne/a o d’una 
família significaràn la baixa del servei.
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8

PROTOCOL D’ORDRE I DISCIPLINA 
DEL MENJADOR

Per norma general cal tenir present que el comportament dels alumnes ha de mantenir-se en el 
nivell d’educació, civisme i respecte als companys/es i als monitors/es que s’exigeix a la resta de 
la jornada escolar. 

Davant d’una incidència per conductes i/o actes contraris a la convivència:

En primer lloc, el monitor/a parlarà amb el nen o la nena intentant que reflexioni.

En segon lloc, hi parlarà la coordinadora de menjador. Els alumnes de cicle superior se’ls farà 
fer una reflexió per escrit de què ha passat.

En cas de no corregir el comportament, es comunicarà per escrit a la família a través d’un 
petit informe que haurà de ser signat per la família i retornat a l’escola. El mateix dia també 
se’n lliurarà una còpia a direcció on hi haurà el registre de faltes.

A la primera falta greu, la direcció del centre avisarà i enviarà una carta a la família recordant 
la normativa. Al mateix temps, els responsables de menjador i la direcció, si cal, tindran una 
conversa amb la família i l’alumne/a per tal d’arribar a acords per millorar la seva actitud.

A la segona falta greu, o a la primera molt greu, l’escola avisarà i enviarà una carta a la família 
i es notificarà a la comissió permanent del consell escolar.

A la tercera falta, es valoraran les circumstàncies atenuants i agreujants de l’alumne/a i 
s’aplicarà, si s’escau, l’exclusió temporal del menjador. L’escola convocarà la família i es 
comunicarà la decisió a la comissió permanent del consell escolar.

En el cas que, després d’haver aplicat l’exclusió temporal, l’alumne no modifiqui la conducta, 
es reunirà la comissió permanent del consell escolar per tal de valorar i aplicar, si s’escau, 
l’exclusió definitiva del servei de menjador.
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9

PROTOCOL D’INCIDENTS

Depenent de la gravetat de l’incident s’actuarà de diferent manera: 

Accident o incident lleu: 

En cas de rascada, un petit cop... el monitor/a utilitzarà la farmaciola. Pels petits cops es 
posarà gel a la zona i es controlarà la reacció. En qualsevol cas només és permès de rentar 
les ferides amb aigua i sabó neutre, mai amb iode, pomades ni cap altre medicament. 

Accident o incident molt greu: 

Es considera accident o incident molt greu la pèrdua de coneixement, una ferida amb pèrdua 
de molta sang, convulsions o febres molt altes, un cop molt fort, una torçada amb molt de 
dolor o un tall profund amb necessitat de punts de sutura. En aquest cas, els monitors/es 
hauran d’atendre el nen o la nena i avisar la coordinadora, que serà l’encarregada d’avisar la 
família i direcció. En cas de necessitat, la coordinadora de menjador trucarà a emergències. 
Els monitors/es informaran dels fets al mestre/a de la tarda.
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10

PROTOCOL D’AL·ÈRGIES O INTOLERÀNCIES 
ALIMENTÀRIES

Davant de casos d’alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries es procedirà seguint les 
següents pautes: 

10.1. Prevenció

La família lliurarà una llista de productes i/o components “prohibits” que es lliuraran a la 
cuinera. 

La direcció del centre haurà d’estar assabentada per informar a la resta de personal escolar.

Abans d’iniciar l’ús del servei de menjador, si es considera necessari es farà una entrevista 
amb la família, on es pugui oferir tota la informació necessària.

Amb la informació aportada per la família, s’elaborarà mensualment el menú específic pel 
nen/a afectat.

Si el protocol mèdic ho determina, els estris de cuina seran exclusivament per l’afectat/
da. El seu menjar s’elaborarà a banda, inclosos els fregits, els rostits...

És molt important la neteja de mans i manipular amb molta cura tots els estris de cuina per 
evitar el contacte amb els aliments prohibits.

Un cop elaborats els plats especials, s’identificaran amb una etiqueta amb el nom del nen/a.

És molt important que els monitors sàpiguen en tot moment si en el seu grup hi ha alumnes 
amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, i s’intentarà que els alumnes afectats puguin 
seure al costat d’alumnes més tranquils.

El protocol en cas d’urgència, els telèfons de contacte i la resta d’informació són en 
un lloc visible i de fàcil accés que la coordinadora de menjador ja coneix. (Medicaments 
malalties cròniques).

La coordinadora de menjador, diàriament, informa per escrit a la cuinera del nombre de 
menús que cal servir, i el recompte de les dietes de règim, d’al·lèrgies, intoleràncies i menús 
especials per raons religioses a tenir en compte en el servei del dia.
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10.2. Com actuar davant d’una reacció al·lèrgica

10 PROTOCOL D’AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Depenent dels símptomes, la gravetat i el cas particular de cada nen/a, serà l’al·lergòleg qui 
determini si és convenient tenir al centre l’autoinjectable d’adrenalina. 

Seguidament els familiars i l’escola hauran de confeccionar conjuntament un pla d’actuació 
davant d’una possible reacció. 

En cas que l’alumne tingui indicacions mèdiques, se seguirà la pauta prescrita pel metge. En 
general, se seguiran les següents pautes:

Com actuar?

1

?

2

3

Davant d’una reacció de caràcter lleu (símptomes cutanis o gastrointestinals): s’ha de 
trucar als familiars immediatament, perquè prenguin les mesures oportunes: aconsellar 
el trasllat a un centre mèdic, o presentar-se personalment a buscar el nen/a.

Davant d’una reacció greu (símptomes respiratoris): s’ha d’alertar immediatament 
als serveis mèdics. Es trucarà als familiars després. La prioritat és auxiliar primer a la 
persona al·lèrgica.

Si la reacció comporta més gravetat i es tracta d’una reacció sistèmica (anafilàctica): la 
primera mesura serà sempre administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment 
avisar la família.

??
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11

AVALUACIÓ

El seguiment del projecte es realitzarà mensualment, la coordinadora del menjador convocarà 
una reunió mensual per a l’avaluació del projecte i seguiment de les activitats amb tot l’equip de 
monitors i monitores. Al final de cada trimestre es farà també una reunió de valoració de grup 
respecte a l’organització i èxit del projecte desenvolupat.

Es realitzarà un informe a finals de curs, on s’inclourà el nº de comensals, incidències que hagin 
sorgit durant el curs i els monitors i monitores. 

Per tal de portar un seguiment específic de cada alumne, es realitzarà un informe personal 
que serà entregat a les famílies (depenent de l’edat dels alumnes s’entregaran setmanalment 
i/o trimestralment), tanmateix se’ls informarà quan el monitoratge cregui oportú del seu 
comportament i alimentació.

Les famílies podran reunir-se amb la coordinadora en cas de necessitat.

La coordinadora del menjador supervisarà diàriament el treball realitzat pels monitors i monitores 
en la seva tasca dins el menjador.

Avaluació del projecte

Avaluació de l’alumne

Avaluació del monitoratge



Si tens qualsevol pregunta o vols fer-nos alguna consulta, no dubtis en 
contactar amb nosaltres. Estarem encantats de poder atendre la teva trucada o 

de respondre a través de correu electrònic.

ON ENS POTS TROBAR?
C/ del Rec nº 3 - Montbrió del Camp
43340 - Tarragona

DIRECCIONS DIGITALS
info@serveiscapicua.cat
www.serveiscapicua.cat

TELÈFONS
977 826 109
630 149 781


