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I.- OBJECTIUS
El Menjador Escolar és un servei municipal educatiu complementari que atendrà a la
consecució dels següents objectius:
1. Educació per a la Salut:
● Fomentar i desenvolupar hàbits personals d'higiene i bona alimentació
com base d'una correcta Educació per a la Salut.
● Posar en pràctica normes higièniques i sanitàries estudiades en classe.
Iniciar-se en gustos variats i en la ingesta de tot tipus d'aliments.
● Mantenir postures correctes en la taula.
● Desenvolupar hàbits en l'ús adequat dels utensilis relacionat amb el
menjar.
● Adquirir i posar en pràctica hàbits relacionats amb les normes d'educació
bàsiques en la taula.
● Interessar a les famílies en els beneficis que puguen obtenir-se d'una
col·laboració conjunta amb els Responsables del Menjador, tant en el
referit a la salut de l'alumne com a la seua educació nutricional.
● Conscienciar a la família en els patrons de conducta adquirits en el
menjador del Centre Educatiu i la importància de continuar amb els
mateixos en la seua llar.
2. Educació per a la Convivència:
● Adquirir i posar en pràctica hàbits de convivència i cooperació en les
tasques comunes.
● Despertar en els alumnes l'esperit de cooperació, implicant-los, segons
les seues possibilitats, en tasques de servei de Menjador: posar i retirar el
servei, ajuda als més menuts...

● Fomentar el companyonatge i les actituds de respecte i tolerància cap a
tots els membres de la Comunitat Escolar.
● Assolir un comportament correcte en la taula.
● Assolir un ambient sense molt soroll, evitant crits i dialogant de forma
distesa.
● Cuidar i respectar els locals, mobiliaris, estris i utensilis d'ús comunitari.
3. Educació per a l'Oci:
● Crear hàbits i proporcionar estratègies per a la utilització correcta del
temps lliure.
● Planificar activitats

d'oci

i

temps

lliure

que

contribuïsquen

al

desenvolupament harmònic de la personalitat i al foment d'hàbits socials i
culturals.

II.- NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
1. El Menjador Escolar començarà el primer dia lectiu del curs i finalitzarà
l'últim dia lectiu, tret que concórreguen algun tipus de circumstàncies
sobrevingudes que impedisquen la seua obertura o tancament en data
prevista, en tals casos s'adoptaran les mesures necessàries per al
restabliment o si escau restabliment del funcionament.
2. El nombre màxim de places de menjador es fixa en 80 alumnes comensals.
3. Tots aquells alumnes que precisen Servei de Menjador han de sol·licitar-lo
mitjançant l'imprès que se'ls facilitarà en l'Ajuntament.
4. El pagament mensual s'efectuarà a la bestreta, en la primera setmana del
mes corresponent, mitjançant sol·licitud que l'Ajuntament facilitarà de
domiciliació bancària.
5. La taxa per la prestació del servei de menjador es fixarà per l'Ajuntament de
Benlloch dins dels barems establits per la Conselleria d'Educació de la
Generalitat Valenciana. Si fos possible es podrà regular diferents imports per
la taxa en funció del caràcter eventual o continuat de l'ús del servei. Així
com, es podrà també establir altre import per a la taxa per a la resta d'usuaris
que no siguen pròpiament alumnes del Col·legi Verge del Loreto.
6. Es consideren alumnes eventuals a aquells que, excepcionalment, necessiten
usar el Servei de Menjador algun dia determinat. La prestació del Servei a
aquests alumnes estarà subjecta a la disponibilitat de places i el cost del
servei Cada dia que desitgen usar el Menjador, haurien de comunicar-lo a
l'Ajuntament, presentant el justificant d'abonament bancari de la taxa abans
de les 10:00 hores del mateix dia.

7. L'impagament de la quota de Menjador per part d'usuari/a, així com la
morositat continuada de la mateixa, serà causa de baixa del Servei de
Menjador Escolar.
8. Es descomptaran les absències en cas de malaltia (o alguna altra causa
justificada) sempre que siga comunicada abans de les 10:00h al correu
electrònic auxiliar@benlloch.es o emplenant un full disposat a l'Ajuntament.
En qualsevol cas caldrà deixar constància per escrit abans de les 10:00h,
contràriament no es retornarà la quantitat.
9. Per a donar-se de baixa voluntària del Servei de Menjador serà necessari ferlo per escrit en l'Ajuntament, amb una antelació mínima d'una setmana, en
cas de sol·licitar la reincorporació al servei, la mateixa se supeditarà a la
disponibilitat de places.
10. L'horari del Menjador serà de 13:00 a 15:00h, excepte els dimecres que serà
de 12:30 a 15:00 . Per seguretat dels usuaris les portes del Centre
romandran tancades durant aquest horari.
11. Durant aquest temps els alumnes no podran eixir del menjador municipal i/o
pati d'esbarjo del Col·legi. Si els seus pares vénen a arreplegar-los abans
d'hora, serà per causa justificada i requerirà la prèvia notificació per escrit a
l'Ajuntament.
12. Si algun alumne fix de Menjador no s'ha de quedar al mateix un dia
determinat havent assistit a classe, haurà de notificar-lo a l'Ajuntament.
13. Els alumnes que no assistisquen a les classes no podran fer ús del Servei de
Menjador.
14. El menú serà únic per a tots els comensals. No obstant això s'han establit les
següents excepcions:

1. Dietes blanes: Per a alumnes amb problemes gastrointestinals transitoris,
sota prescripció mèdica i avisant amb l'antelació deguda en l'Ajuntament,
(abans de les 10:00 hores).
2. Alumnes al·lèrgics a aliments o que patisquen qualsevol malaltia o
trastorn

psicosomàtic

que

precise

d'una

alimentació

específica,

presentant un certificat mèdic, que autoritza a aquests alumnes a utilitzar
el Servei de menjador en els termes amatents per la normativa
anteriorment citada. No obstant això, aquells alumnes amb al·lèrgies molt
localitzades podran fer ús ordinari del menjador consumint el menú
establit per a tots els comensals, excepte els dies en els que el menú
incloga algun dels components al que són al·lèrgics, en aquest cas
prendran un menú alternatiu.
3. S'autoritza a fer ús ordinari del Menjador, en les mateixes condicions que
els alumnes amb al·lèrgies molt localitzades, a aquells alumnes que
presenten una intolerància a aliments per raons “morals”.
15. Al menjador no es dispensarà cap medicament per part del personal.
16. Tots els mesos es lliurarà una fulla informativa amb el menú diari. Aquesta
informació facilitarà a les famílies la preparació de la dieta completa dels
seus fills, completant en la resta de menjars l'ingerit en el Menjador.
17. Cada alumne disposarà d'una borsa de lavabo amb cremallera en la que
dipositarà els útils per al raspallat i higiene de les dents i una tovallola per al
lavabo de mans.
18. Tots els alumnes han de respectar les Normes de Funcionament i de
Convivència del menjador: lavabo, entrada al Menjador, conducta i hàbits de
menjar

19. L'incompliment per part dels alumnes de les normes previstes en aquest
Reglament , podrà suposar la baixa temporal o definitiva del Servei de
Menjador, sent la prèvia amonestació i comunicació als pares o tutors.
20. L'Ajuntament de Benlloch és el titular i responsable tant de la instal·lació com
de la gestió del servei de menjador municipal escolar.

III.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL MENJADOR
Amb caràcter general, les activitats que es realitzen en l'horari de menjador, seran
proposades i supervisades per les cuidadores del Menjador Escolar. Són normes
específiques del Menjador:
● Higiene
1. Els alumnes (inclosos els d'Ed. Infantil) haurien de saber menjar per si
mateixos, fer ús dels serveis i rentar-se les mans.
2. Tots els alumnes passaran pels serveis assignats referent a això per a fer
les seues necessitats i rentar-se les mans abans d'acudir al Menjador.
Durant el menjar no podran anar al servei a no ser per indisposició o
malaltia i sempre amb permís de la Monitora.
3. No es podran ficar objectes al Menjador. Les carteres, llibres, abrics.. es
deixaran en el local corresponent.
4. No està permesa l'entrada dels alumnes en la cuina.
5. Es posarà especial cura en la correcta utilització dels coberts, així com l'ús
del tovalló.
6. No es pot llençar pa, aigua o restes de menjar al sòl ni a altres alumnes.
7. Havent dinat , i abans d'anar als llocs assignats per a l'oci, tots els alumnes
haurien de passar pel servei, acompanyats pels seus Monitores, per a
realitzar el raspallat de dents i rentar-se les mans.
● Organització i comportament:
1. A l'hora d'eixida del Col·legi, els alumnes seran arreplegats pels seus
monitores en les portes de les seues classes i conduïts al menjador.
Posteriorment aniran al servei a rentar-se les mans i passaran al

Menjador. Aquestes accions es realitzaran per ordre, en fila i en silenci,
sota la supervisió de les monitores.
2. L'entrada al Menjador es farà amb ordre i tranquil·litat, sense córrer, sense
espentar als companys ni cridar.
3. Els alumnes s'asseuran en els llocs que els seran assignats seguint un
ordre d'edat aproximada. Aquests llocs seran fixos, podent ser canviats a
criteri de les Monitores.
4. S'haurà de respectar tot el material i utensilis, sent els alumnes
responsables de la seua deterioració per mal ús.
5. Haurien de romandre correctament asseguts en tot moment, sense jugar
ni balancejar-se en les cadires ni moure's del seu lloc. No podran alçar-se
per a cridar a les Monitores haurien de fer-lo alçant la mà fins a ser
atesos.
6. És molt important menjar en un ambient tranquil i relaxat, pel que mai es
dirigiran als altres cridant, sinó parlant en un to de veu adequat. No està
permès parlar amb alumnes d'altres taules.
7. En cas que es considere oportú, per raons estrictament educatives, els
alumnes col·laboraran, en la mesura de les seues possibilitats, amb el
Servei del Menjador.
8. Els alumnes estan obligats a respectar al personal laboral (Cuiner,
Monitores,...) en els mateixos termes que al professorat del Centre: han
d'obeir-los i seguir les seues indicacions.
9. Quan s'acabe per a mejar , esperaran en silenci que se'ls indique el
moment de l'eixida el qual es farà en els mateixos termes que a l'entrada.
● Alimentació:

1. Els alumnes haurien d'adaptar-se al menú establit, menjant la quantitat
que se'ls servisca (segons les circumstàncies, complexió...)
2. En cas de no poder menjar algun tipus d'aliment s'haurà d'aportar un
Certificat Mèdic que ho acredite.
● Temps lliure:
1. Cada grup romandrà en el lloc assignat sota la supervisió de la Monitora i
realitzant l'activitat programada. Cap alumne podrà separar-se del seu
grup sense permís.
2. No es permet la pràctica de jocs perillosos, entenent-se per això aquells
que puguen en perill la integritat física de la persones.

IV.- FALTES I SANCIONS
1. Faltes lleus
a) Es consideren faltes lleus:
1. Desobeir les indicacions del Personal de Cuina i Menjador.
2. No rentar-se les mans o les dents.
3. Entrar o eixir del Menjador desordenadament.
4. Entrar al Menjador amb objectes no permesos (joguets, llibres...)
5. Canviar-se de lloc (en la mateixa taula)
6. o menjar amb correcció o no fer ús adequat dels utensilis (coberts,
tovallons…)
7. Romandre malament asseguts o gronxar-se en la cadira.
8. Fer soroll, cridar o parlar amb alumnes d'altres taules.
9. Qualsevol altra conducta que afecte al respecte, a la integritat o a la
salut de les persones.
b) Sancions:
1. Amonestació verbal a l'alumne. En cas de reiteració, comunicació per
escrit als pares.
2. Separació temporal del grup de referència (o de la seua taula de
menjador) i integració en un altre.
3. Pèrdua del dret a participar en jocs o activitats d'oci.
4. Realització de tasques relacionades amb la falta comesa.
Aquestes sancions podran ser aplicades pel personal del Menjador,
prèvia posada en coneixement al Regidor competent en la matèria,

que adoptarà les mesures per a restablir l'ordre alterat i imposarà la
possible sanció que resulte més adequada al tipus de falta comesa.
Tractant-se de les possibles sancions 2-3 i 4 serà necessari prèvia a
la seua adopció la comunicació dels fets als pares o tutors.
2. Faltes greus
a) Es consideren faltes greus:
1. Acumulació de tres faltes lleus.
2. Desobeir greument les indicacions del Personal de Cuina i Menjador.
3. Canviar-se de lloc (a altra taula) o canviar-se de grup durant les
activitats d'oci.
4. Alçar-se del lloc sense causa justificada.
5. Eixir del Menjador sense permís de la Monitora.
6. Entrar en la cuina.
7. Deteriorar a propòsit o per mal ús el material propi de Menjador.
8. Llençar intencionadament menjar al sòl o a altres companys.
9. Assistir al Menjador sense haver assistit a les classes aqueix dia.
10. Qualsevol altra conducta que afecte greument al respecte, a la
integritat o a la salut de les persones.
b) Sancions: Qualsevol de les contemplades per a les faltes lleus. A més:
1. Amonestació per escrit a l'alumne. Comunicació als pares.
2. Separació permanent del grup de referència o de la seua taula de
Menjador.
3. Menjar aïllat dels companys (fins a 5 dies).

4. Expulsió temporal del Menjador (fins a 5 dies)
Aquestes sancions podran ser aplicades pel personal del Menjador,
prèvia posada en coneixement al Regidor competent en la matèria,
que serà el competent per a adoptar les mesures per a restablir l'ordre
alterat i imposarà la possible sancion que resulte més adequada al
tipus de falta comesa. Tractant-se de les possibles sancions 2-3 i 4
serà necessari prèvia a la seua adopció la comunicació dels fets als
pares o tutors.
3. Faltes molt greus.
a) Es consideren faltes molt greus:
1. Acumulació de tres faltes greus.
2. Eixir del Centre sense permís durant l'horari de Menjador.
3. Qualsevol altra conducta que afecte molt greument al respecte, a la
integritat o a la salut de les persones.
b) Sancions: Qualsevol de les contemplades per a les faltes greus. A més:
1. Expulsió temporal del menjador (de 5 dies a 1 mes).
2. Expulsió definitiva del Menjador.
Aquesta última sanció podrà ser imposada per l'Ajuntament prèvia
audiència als pares i a la Comissió de Convivència del Consell Escolar.

