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OBJECTIUS
El Projecte de Menjador ha de ser coherent amb el projecte educatiu de centre
1. Objectius relacionats amb l'acte social de menjar:
a) Ajudar als xiquets i xiquetes en l'adquisició d'hàbits i actituds correctes al
menjador.
b) Aconseguir que coneguen el nom dels aliments.
c) Ensenyar a utilitzar correctament els coberts i el torcaboques.
d) Procurar que mantinguen una postura correcta a la taula.
e) Conscienciar sobre la importància de mastegar bé els aliments.
f) Habituar l’alumnat a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.
g) Parlar amb un to de veu moderat.
2. Objectius referents als principis democràtics i de convivència
a) Ensenyar a respectar i valorar la diversitat de comportament i d'una
alimentació de les diferents cultures existents en el seu entorn.
3. Objectius relacionats amb l'Educació Nutricional:
a) Oferir un seguit d'àpats suficients, equilibrats i diversificats.
b) Habituar els alumnes a menjar de tot i variat.
c) Educar en la promoció d'uns hàbits saludables.
d) Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per a una alimentació
equilibrada.
e) Habituar-se a acabar tot el menjar que té al plat progressivament.
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PRIORITATS D’ACTUACIÓ
El servei de menjador prioritzarà el fomentar d’hàbits higiènics i d’alimentació i
l’assoliment d’un grau d’autonomia adequat a l’edat així com la bona relació i
convivència entre l’alumnat usuari.
CRITERIS (Orientats als educadors/es)
* En servir la quantitat de menjar tenir en compte la seua història
personal davant del menjar o aquest menjar concret, l’estat de salut i
anímic de l’alumne/a.
* Tenir en compte que és tant important la carn o el peix com l’amanida,
les creïlles o les verdures que l’acompanyen. No són simple ornament
sinó un grup d’aliment que completen la dieta equilibrada. S’utilitzaran
estratègies com per exemple servir-ne petites quantitats al
començament i augmentar-les més endavant...
* Promoure que els i les alumnes vagen adquirint petites responsabilitats
en el funcionament del menjador: caps de taula; encarregats dels jocs
de taula; ...
Les actuacions hauran de ser coherents amb el PEC del centre.
ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES.
Generals.
* Llegir atentament la informació sobre els menús que reben de l’escola.
* Organitzar a casa la resta dels àpats de manera que completen una
alimentació equilibrada.
* Aportar dades i característiques del fill/a que permeten una millor
planificació del menjador.
* Avisar al servei de menjador si cal administrar una dieta especial o un
medicament. Els medicaments han d’anar acompanyats de la recepta
corresponent del facultatiu que l’ha prescrita.
* Ajudar al seu fill/a a acceptar les normes del menjador facilitant així la
seua adaptació.
* Controlar altres aliments (refrescos i llepolies) que el seu fill/a porta a
l’escola.
* Fer quants suggeriments considere oportuns per millorar el
funcionament del menjador.

NORMES D’ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT
NORMES DE FUNCIONAMENT.
1. L’horari d’atenció als alumnes de menjador és des de l’acabament
de les classes del matí fins el començament per la vesprada.
2. Tots els matins, a les 9:00, s’elaborarà la llista de menjador i es
comunicarà el nombre de comensals d’acord amb el procediment que
a continuació es descriu:
a) Els mestres tutors organitzaran dins de l’aula la
determinació de necessitats de menjador que caldrà
comunicar per escrit abans de les 9:15.
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b) Les necessitats de menjador de cada classe de primària es
depositaran en consergeria.
c) Les necessitats de menjador d’infantil seran arreplegades
pel conserge.
d) Es complimentarà el full de control d’assistència al
menjador d’acord amb les necessitats comunicades pels
diferents grups.
e) Una vegada complimentat el full de control d’assistència al
menjador, se’n lliurarà una còpia a l’encarregat/da de
menjador.
3. Hi haurà dos torns per a dinar:
1r. torn:
Infantil i 1r. cicle de primària.
2n. Torn:
2n i 3r. cicle de primària.
4. Abans d’entrar al menjador, caldrà assegurar-se que l’alumnat s’haja
rentat les mans.
5. Es recomana l’ús de bata per a l’alumnat d’ed. infantil i primer cicle de
primària a l’hora de dinar.
6. Cada alumne/a tindrà assignat un lloc fix al menjador. S’anomenarà un
responsable de taula que serà l’encarregat de dur l’aigua i el pa quan
siga necessari. El responsable de taula podrà ser rotatiu o fix, a
considerar segons resulte millor.
7. Els monitors dinaran, sempre que siga possible, en torns diferents al
de l’alumnat.
8. Caldrà mantenir les pautes de cortesia i bons modals que cal observar
a taula.
9. Les entrades i eixides del menjador s’efectuaran de manera
assossegada.
10. Mensualment, s’exposarà en el tauler d’anuncis el menú de menjador i
es facilitarà un exemplar a les famílies.
11. La utilització de jocs de taula durant el temps de menjador ha de fer-se
de forma controlada i responsable.
12. L’administració de medicaments només podrà efectuar-se si va
acompanyada de recepta mèdica en la que obligatòriament haurà de
figurar com a mínim:
a. Nom del pacient.
b. Dosis i mode d’administració.
13. Cada grup tindrà el seu educador que en tindrà la responsabilitat
durant tot l’espai de migdia.
14. L’encarregat vetllarà pel bon funcionament del servei d’acord amb les
normes proposades.
15. No es podrà dur de casa aliments per a consumir en el menjador.
16. Entre l’alumnat beneficiari del servei es nomenaran, entre altres, els
següents càrrecs:
a. Encarregat/da de taula.
b. Encarregat/da de jocs de taula.
17. L’alumnat que fa ús del menjador escolar rebra juntament amb
l’informe acadèmic, un informe de l’equip de monitors de menjador. Es
comunicarà a les
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18. Les quotes de menjador s’hauran d’abonar abans del dia 5 de cada
mes. El retard de 5 dies en l’abonament de menjador significarà
automàticament la baixa definitiva del menjador.
FUNCIONS DELS EDUCADORS: (a més dels recollits en el RRI)
1. Recollir els menus mensuals i facilitar-los als alumnes.
2. Recollir al migdia l’alumnat d’Educació Infantil i de primària i
organitzar-los
3. Controlar que l’alumnat es rente les mans abans i després de dinar.
4. Controlar l’assistència i comunicar el nombre de comensals.
5. Controlar l’ordre i el bon ús del menjador.
6. Donar part de qualsevol irregularitat en el funcionament del menjador:
qualitat dels aliments, presentació, disciplina, ...
7. Tenir cura dels hàbits de bon menjar.
8. La introducció dels aliments nous es farà tenint en compte el punt de
partida de cada escolar, l’edat, l’actitud davant del menjar.
9. Tenir cura del llenguatge al llarg de tota l’estona del menjador.
10. Vigilància del pati.
11. L’alumnat utilitzarà, segons corresponga, el pati d’Ed. Infantil o el de
primària.
12. Responsabilitzar-se de la zona o zones de vigilància que els hi
corresponga.
13. Controlar el funcionament de l’aula d’estudi i jocs de taula.
14. En cas d’accident prestar amb diligència l’auxili i l’atenció que
necessite l’afectat. Posteriorment informe per escrit a la direcció en el
que conste; dades de l’alumne/a; data, hora i lloc de l’accident;
activitat que realitzava; persones presents; danys soferts i breu relat
dels fets.

NORMES DE COMPORTAMENT.
1. S’ha de tenir un comportament educat i respectuós, tant entre els
alumnes com vers els educadors.
2. El to de veu ha de ser baix, afavorint un ambient de tranquil·litat i
calma.
3. S’ha d’ensenyar i exigir que l’alumnat menge amb correcció utilitzant
els estris adequats.
4. Han de dinar asseguts a taula. No es permetrà eixir del menjador amb
aliments.
5. L’alumnat haurà de respectar els càrrecs de neteja.
6. Les entrades i eixides al menjador han de ser controlades.
7. Es tindrà cura amb la higiene abans i després de dinar.
8. En el cas reiterat de faltes de disciplina es comunicarà a les famílies i,
en cas de persistència, podrà donar lloc a la prohibició temporal o,
excepcionalment, definitiu de l’ús del menjador.
9. Els i les usuàries del servei de menjador no podran baix cap concepte
abandonar el recinte escolar sense autorització.
10. Ser usuari/ària del menjador implica l’acceptació automàtica de les
normes de comportament del centre.
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AVALUACIÓ.
 Trimestralment, s’avaluarà el PLA ANUAL DE MENJADOR.

MESURES PER A DONAR A CONÈIXER EL PROJECTE EDUCATIU DE
MENJADOR.
 Informació en les reunions d’aula.
 Web externa.

NORMATIVA RELACIONADA:
ORDRE 47/2010, de 28 de maig, de la Conselleria de Educación, per la qual es regula el servici de
menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat. [2010/6362] -ANUL·LAT PER Ordre 73/2010, de 27 de juliol, de la Conselleria d’Educació.
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