
NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR  DE L’ESCOLA LA SÈQUIA :  

Aquesta normativa es d’aplicació durant el servei del menjador escolar que comprèn 

l’estona de 2/4 d’1 del migdia a 3 de la tarda.  

Dins del menjador escolar :  

• Tots els alumnes P-3, P-4, P-5, 1r i 2n han de portar bata . 

• Entrem al menjador amb tranquil·litat, sense córrer ni cridar. 

• Parlem utilitzant un to de veu adequat. 

• Aixequem la mà quan es vulgui demanar alguna cosa a la monitora. 

• Tractem amb respecte els companys, als monitors i monitores i al personal 
de cuina. 

• El menjador és un espai de relació, però no de joc. 

• Demanem permís per aixecar-se de la taula. 

• Respectem les instal·lacions, els estris i els materials del menjador. 

• Els nens hauran de menjar de tots els aliments que aquell dia s’han fet des 
de la cuina. En el cas que un noi/a no pugui menjar un aliment concret caldrà 
portar un certificat mèdic que ho acrediti. 

• No es dispensaran medicaments a l’hora de menjador. En el cas que un noi/a 
hagi de seguir un tractament mèdic durant l’horari de menjador, caldrà 
portar un certificat mèdic que ho acrediti. 

• Es vetllarà amb les mesures organitzatives pertinents,creant un espai 
concret, perque els alumnes amb alguna intolerància i/o alèrgia alimentaria, 
puguin utilitzar el servei de menjador sense cap risc per a la seva salut. 

 

Durant l’estona de pati del menjador escolar :  

• Respectem els companys i els monitors i monitores . 

• Respectem l’entorn 

• Respectem les instal·lacions, els estris i els materials del pati i tallers. 

• Compartim els jocs i joguines. 

• Recollim el material i els estris un cop acabada l’activitat. 

• Cap nen/a pot absentar-se del pati sense permís dels monitors 
 

Per qualsevol aclariment sobre el funcionament del servei de menjador podeu concertar 

una entrevista amb la coordinadora d’aquest servei. El seu horari d’atenció a les famílies 

es penjarà a la cartellera de l’ AMPA. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  
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FUNCIONAMENT DEL MENJADOR :  

PER TOTS ELS INFANTS DE L’ESCOLA :  

• Perquè un infant pugui rebre un menú de dieta cal que la família (tutors 

legals) ho sol·liciti per escrit, exposant el motiu . Passat el tercer dia en que 

l ‘ infant necessiti continuar amb la dieta caldrà portar un justificant 

mèdic .  

• Tots els nens i nenes que no tinguin un informe mèdic del metge no 

podran canviar cap plat del menú del dia. 

• Perquè es pugui donar medicació puntualment a un infant caldrà que la 

família (tutors legals) ho demani i ho autoritzi als monitors de menjador. 

Aquesta demanda haurà d’anar acompanyada d’una recepta amb les 

dades clares i les indicacions mèdiques. 

• Tota aquesta documentació s’haurà d’entregar directament a la persona 

que ven els tiquets del menjador a primera hora del matí. 

 

NOMÉS PELS INFANTS DE P3 : 

▪ Cal que portin sac de dormir marcat amb nom i cognoms en un lloc visible. 

▪ Es donarà un informe diari dels hàbits del nen/a al menjador, tot el curs. 

▪ Durant el primer trimestre tots els infants de P3 dormiran o descansaran 

després de dinar, excepte els que els pares hagin sol·licitat en previ avís 

que no dormin. A partir del segon trimestre els que no vulguin dormir 

després de dinar sortiran al pati a jugar. 

▪ Al tercer trimestre després de dinar sortiran tots a jugar al pati . 

 

 

 

 

 

 

NOMÉS PELS INFANTS DE P-4 i P5  

• Els nens/es de P-4 I P5 rebran tot el curs un informe diari dels hàbits de 

menjador . 

• LA PRIMERA SETMANA DE JUNY ES DONARÀ L’ INFORME FINAL. 

 

Pels infants de P-3 a 2on (ambdós cursos inclosos) BATA : 

▪ És necessita una bata pel menjador.  

Pels infants de 1r a 6è (ambdós cursos inclosos): 

▪ Tots els infants que es quedin a dinar al menjador de l’escola podran portar 

raspall i, també pasta de dents dins d’ un necesser (tancat amb cremallera i 

marcat amb el nom en un lloc visible) per poder rentar-se les dents després de 

dinar. NO ÉS OBLIGATORI , ÉS OPCIONAL. I els monitors sempre recorden als 

infants quan es poden rentar les dents. Tots els divendres portaran els 

necessers a casa. 

▪ Durant les jornades intensives de Nadal i juny els nens podran tornar sols a casa 

o acompanyats del seu germà/na. Per això és imprescindible que els pares 

signin l’autorització específica de menjador. 
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