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Normativa i organització del menjador escolar 

Curs 20/21 amb especial atenció a les mesures Covid 19 

La comissió de menjador del consell escolar és l'encarregada de vetllar perquè es             
desenvolupi un bon servei i es complesquin totes les clàusules del nou contracte. 

Per normativa, la comissió de menjador està integrada pel director del centre, la             
secretària, l'encarregada de l'empresa, dos alumnes usuaris del servei de menjador (del            
cicle superior) i un representant dels pares i mares dels alumnes que usin amb              
freqüència el servei escolar de menjador. 

El servei de menjador serà a càrrec de l'empresa Comensals. 

L'horari del servei de menjador és de les 14 a les 16h. 

Per tal d’evitar aglomeracions i així poder respectar les mesures de distanciament            
s’establiran dos torns, entre torn i torn es desinfectaran taules i cadires : 

- Alumnat d’Educació Infantil i 1r d’educació primària 13:50h a 14:20h 
- Alumnat de 2n a 6è d’educació primària 14:30h a 15h. 

L’alumnat mentre no estigui dins el menjador escolar assegut a taula per menjar             
haurà de dur la mascareta posada i sempre estarà acompanyat d’una monitora. 

Les monitores col·locaran l’alumnat per taules segons el seu grup estable de            
referència i mantendran la distància normativa entre els diferents grups de           
comensals. 

A partir de les 15:30h. Es poden recollir els infants per la barrera d'infantil. 

Les famílies no podran entrar al recinte escolar. Hauran de demanar a la monitora              
que avisi l’alumne. 

Es prioritzaran les normes bàsiques d'higiene, conducta a taula i respecte. 

Per a aquest curs escolar 20/21 es tendran en compte totes les instruccions             
sanitàries recollides en el nostre Pla de contingència i en concret a tot allò              
estipulat a l’annex 8 

Es rentaran les mans abans i després de dinar. L'alumnat que vulgui podrà també              
rentar-se les dents si duu el seu raspall. 

L'alumnat seguirà els consells i ordres de monitores i cuinera. 

Es mantendrà un to de veu baix. 

Es tendran en compte, dietes, intoleràncies i incompatibilitats culturals. 
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El preu del comensals fixes serà de 6,10€. Els comensals esporàdics 6,70€ 

Cada dia de les 9 a les 9:30h es farà la venda dels tiquets al menjador. 

Es recomana, per tal d’evitar haver d’accedir massa sovint a la recepció del centre,              
comprar blocs de 5 tiquets que es poden utilitzar al llarg del curs. No tenen data de                 
caducitat. El bloc surt a 33,50€.  

Si un comensal fixe no pot fer ús del servei cal avisar l'empresa. 

En cas d'emergència que necessiteu, per un fet sobrevingut, que el vostre fill/a quedi a               
menjador cal telefonar al 971 76 90 31 

Els usuaris fixes tendran des del primer dia un calendari amb els menús de tot el curs                 
escolar. Aquest calendari també el podreu trobar al web de l'escola. 

Funcions dels responsables del menjador 

Elaboraran el menjar íntegrament de principi a fi a la cuina de l'escola. 

S'utilitzaran productes locals, de qualitat i de temporada. 

S'encarregaran de servir el menjar i ho faran plat a plat. 

Ajudar en totes les tasques que d'aquest servei se'n derivin. 

Ajudar a menjar als més petits. 

S’encarregaran del benestar dels infants proposant-los activitats de lleure ajudant-los a           
organitzar el temps als infants. 

Vetllaran per l'aprenentatge dels hàbits correctes de menjador. 

Faran complir les normes i ajudaran a mantenir l’ordre dins el menjador. 

Emplenaran trimestralment un informe dels comensals fixes. 

En cas d’urgència per accident o altres problemes d'algun alumne actuaran cridant als             
serveis d'emergència i als pares. A més a més també s’avisarà al mestre de guàrdia 

La monitora encarregada de la venda de tiquets cada dia anotarà a les llistes de les                
respectives tutories qui queda a menjador. 

 

Alcúdia, a 2 de setembre de 2020. 

La comissió de menjador 
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