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El servei de menjador escolar del nostre centre compren la franja horària de 13h. a 14:30h., de
dilluns a divendres. La gestió és contractada amb l’empresa SCOLAREST S.A.
SCOLAREST és una empresa que es remunta a l’any 1965 consolidant-se des del principi com una
empresa capdevantera en el sector de l’alimentació escolar. El servei de menjador que ofereix a la
nostra escola és un sistema de càtering o cuina transportada dissenyant els menús respectant
l’estacionalitat dels aliments.
Instal·lacions:
Sala polivalent situada al carrer Latorre amb capacitat per uns 280 alumnes aproximadament. El
menjador restará repartit en dos torns;el primer d’ells entre les 13h. i les 13:45h on menjaran
INFANTIL-C.INICIAL i el segon entre les 13:45 i les 14:30 on menjaran C.MITJÀ- C.SUPERIOR. Per
aquells alumnes que facin l’extraescolar de FIAC hi haurá un torn específic per tal que puguin dinar
i assistir sense perdre temps als horaris de les classes.
Pati situat al carrer Latorre on els alumnes del menjador guadirán d’una estona d’esbarjo que estará
dividit en dos espais; un d’aquests pels alumnes de Infantil i Cicle Inicial i l’altre per aquells alumnes
de Cicle Mitjà i Superior.
Aula d’estudi que es posará en funcionament, si es cal, per aquells alumnes de cicle superior.
Funcionament diari:
Els alumnes fixes s’han de donar d’alta del servei a la secretaria del centre situada al carrer Latorre i
es cobrarà mitjançant rebut escolar mensual. El preu mensual és el resultat de dividir el cost anual
de menjador entre els 10 mesos lectius, que dona un preu final de 130€/mes. Les baixes definitives
del servei diari s’hauran de notificar per escrit a la mateixa secretaria del Centre.
Pel servei de menjador esporàdic es podrà adquirir en talonaris de 10 tiquets o bé de 5 tiquest que
es podran gastar al llarg de tot el curs.El preu del talonari de 10 tiquets serà de 85€ (8,50 €/dia) i del
talonari de 5 tiquets 42,50€ (8,50 €/dia) que es carregaran al rebut del mes següent a la compra.
Els alumnes que desitgin assistir al menjador hauran de dipositar aquest tiquet a la secretaria del
centre abans de les 16:30 del dia anterior, ja que Scolarest gestiona el servei amb una previsió en
la planificació dels menús a elaborar.
En el cas de necessitar puntualment una dieta (arròs o verdura + planxa) es podrà avisar a la
secretaria del carrer Latorre abans de les 9:30 del matí.
A l’hora de dinar:
1. Els alumnes seran recollits per les monitores de menjador allà on determini el centre
escolar.
2. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes ni
cridar.
3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les converses
d’una taula a l’altra.
4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.
5. S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, al·lèrgies,
etc.) per mitjà d’una nota dels pares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial.
S’ha d’avisar amb antelació.
6. En cas de dieta esporàdica només cal avisar a secretària abans de les 9:30h. A secretaria,
però si es requereix règim durant tot el curs, els pares de l’alumne/a hauran de portar un
informe mèdic que ho justifiqui.
7. Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de
dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de
prendre i l’hora. Cal lliurar aquesta nota a la tutora, que la farà arribar al menjador.
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8. En cas d’anul·lació d’una sortida de tot el dia, degut a causes alienes a l’escola, als nens
que no vinguin a recollir per anar a dinar a casa, dinaran a l’escola el dinar que portaven per
la sortida.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola
(en el marc de la Llei 12/2009 del 10 de juliol (LEC) i del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets
i deures de l'alumnat).
En cas de faltes envers companys, monitors i adults es comunicaran als pares per escrit. Si el nen
insisteix en la seva actitud i és advertit més de tres vegades per escrit, podrà ésser exclòs
temporalment del servei de menjador.
El centre es reservarà el dret de no admetre els nens/es que reiteradament es neguin a menjar o
sistemàticament provoquin conflictes.
L’acumulació de tres fulls d’incidències suposarà la privació de l’ús de menjador.
Es consideraran faltes: la falta de respecte als monitors, el deteriorament de les instal·lacions i les
baralles.
Les faltes lleus seran sancionades pel mateix monitor de menjador, mentre que les faltes greus
seran comunicades a la comissió de disciplina de l’escola que aplicaran les mesures correctores
pertinents:
- Amonestació escrita per part del monitor de menjador, direcció o comissió de disciplina.
- Realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu.
- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars, lúdiques o complementàries del
centre.
A fi de garantir el bon funcionament del servei de menjador hi haurà un/a coordinador/a de
menjador, màxim responsable a qui personal del servei, monitors i alumnes s’adreçaran per resoldre
qualsevol problemàtica.
NORMATIVA DELS ALUMNES:
Els alumnes que es quedin a dinar, no poden sortir de l’escola sota cap concepte sense autorització
escrita dels seus tutors. Les excepcions es regularan pel Reglament de Règim Intern de l’Escola.
Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personals dels alumnes i mantenir un
clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes de conducta:
1. Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe.
2. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre.
3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.
6. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada.
7. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta.
8. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador.
9. Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups.
10. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i totes les
persones relacionades amb el servei.
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MATERIAL:
Alumnes de P3: Necessitaran un pitet i una bata d’ús exclusiu de menjador, que el divendres
portaran a casa per rentar.
Els alumnes de P3 que realitzen migdiada a l’escola també portaran cada divendres per rentar a
casa el llençol que fan servir. Aquells alumenes que no designin fer la migdiada ho hauran de
notificar a la tutora corresponent mitjançant nota a l’agenda.
Alumnes de P4 - P5 i Cicle Inicial: Necessitaran una bata d’ús exclusiu de menjador que el
divendres portaran a casa per rentar.
Les bates hauran de portar una beta per penjar i el nom i cognom de l’alumne/a.
ASPECTES PEDAGÒGICS:
Durant l’espai de migdia se seguirà la programació d’activitats extraescolars o de lleure que el
centre planifiqui seguint el projecte educatiu establert. La difusió de dita programació es farà al
setembre i començarà a partir de l’octubre en el cas d’activitats extraescolars i el primer dia de
menjador en el cas de les activitats pròpies de l’espai de lleure del menjador.
Cada mes us informarem dels menús mitjançant un enllaç a la nostra pàgina Web
(www.escolalasalut.com) on podreu consultar el menú directament a la pàgina web del Càtering
(http://www.scolarest.es/cat/comedor_escolar.html).
També en trobareu una còpia del menú a la secretaria del col·legi.
CONSULTES O SUGGERIMENTS DE LES FAMÍLIES
Si necessiteu comentar qualsevol aspecte del menjador podeu deixar una nota a la secretaria del
centre al carrer Latorre indicant el nom del vostre fill/a i el vostre telèfon de contacte i tema que
voleu tracta, i l’escola es posarà en contacte amb vosaltres.
Aquesta normativa, que forma part del Pla de funcionament del servei de menjador, ha estat
aprovada per l’equip directiu del centre amb data: 8 de setembre de 2008 (3ª Revisió: setembre
2010)
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Retornar al Centre Signat
En/Na.................................................................................................................... com a tutor/a de
l’alumne/a ............................................................................................................. del curs:................
Conec i accepto la normativa de funcionament del servei de menjador escolar del Col·legi Mare de
Déu de la Salut de Sabadell.
Signatura

Nom i DNI:...........................................................
Sabadell.................de...........................de 201_

Observacions:
En cas de famílies amb més d’un fill als cursos de Infantil o Primària, podeu fer servir aquest mateix
imprès, indicant el nom de cada un dels usuaris de menjador.

2on Fill/a: ........................................................................................ Curs:................
3er Fill/a: ........................................................................................ Curs:................
...................................................................................................... Curs:................
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