
 
  

NORMATIVA FUNCIONAMENT DEL TEMPS DEL MIGDIA I MENJADOR 

 

Normativa 
 

Inscripció al servei 

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa a l’Institut. Anualment es 
renovarà la plaça automàticament, a menys que ens indiqueu el contrari. 

Cal formalitzar la inscripció abans de l’inici del curs (12 de setembre). Cal portar 
la fitxa d’inscripció amb totes les dades que es demanen i la resta de 
documentació (fitxa salut, document de drets d’imatge i document de protecció i 
tractament de dades) a l’escola entre el 4 i el 7 de setembre de 9h a 12h. 

Horari 

L’horari del menjador és de 14.30h a 15.30h. 
 

Al·lèrgies i malalties 

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, digestòleg 
o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els 
nois/es que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon...) els 
dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un 
menjar especial i, si no venen, s’ha de llençar). 

 

Menú de règim per un dia determinat 

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, 
laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 9.30h. La dieta 
tindrà una durada mínima de dos dies consecutius. En la secció de 
documentació de la dreta, trobareu el model de sol·licitud de dieta. 

 

Sortides 

Els alumnes de 1r i 2n ESO 

Hauran de romandre al centre dins l’horari de migdia 14:30 a 15:30 h. 

Els alumnes de 3r a 2n batxillerat 

Els nois/es inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb 
una autorització signada per la família (no telefònica). 

 

 



 

 

Seguiment 

Els nois/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol 
incidència destacable es comunicarà a les famílies, al tutor/a i equip directiu del 
centre. 

El centre ni Paidos,  no es fan responsables de la desaparició de bens de caire 
personal, com ara mòbils. 

 Si es produïren sostraccions de bens del centre i no aparegueren els 

responsables dels mateixos, s’estudiarà el fet per tal de reparar el dany 

comesos. En cas de negativa es tractarà com una falta a la convivència al 

Centre. 

 

Modificacions 

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit 
(trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a 
màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació. 

 

Comunicació 

La coordinació és la referent pel que fa a la comunicació entre les famílies i 

Paidos. Per qualsevol informació que les famílies requereixin s’hauran de 

dirigir al coordinador del servei. 

 
L’equip del migdia, està disponible per realitzar entrevistes amb els alumnes 

i les famílies. L’horari de l’entrevistes, es fixarà de mutu acord, en funció de 

la urgència del tema a tractar i de la disponibilitat horària. 

 

S’obrirà un grup de difusió per tal de transmetre el dia a dia del migdia i 

les activitats de lleure. 

 
Drets i deures de l’alumnat 

 

Drets de l’alumnat 

 

- A la participació i organització de les activitats proposades tant per 

els companys/es  com pel monitoratge. 

A ser valorats de forma objectiva  

- L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus representants legals, tenen dret 



 
a sol·licitar aclariments del monitoratge i coordinació respecte els 

informes amb què es valora la seva conducta al migdia, així com les 

decisions i/o mesures que, com a resultat de la conducta del o la jove, 

s'adoptin  d'acord amb el procediment establert 
-  L'alumnat, o els seus representants legals, tenen dret a sol·licitar 

aclariments per part del monitoratge o coordinació o reclamar contra. 

 
- L'alumnat, i els seus representants legals, tenen dret a ser informats 

sobre el servei de menjador i lleure. 

 

 

Deures de l’alumnat 

 

- Deure de respecte als altres.  

- L'alumnat té el deure de respectar les normatives acordades tant en 

l’espai de menjador com el de lleure. 

 
- Assistir al menjador. 

 
- Ser puntual 

 
- No utilitzar el telèfon mòbil durant l’àpat 

 
- Realitzar les tasques encomanades pel monitoratge. 

 
- Respectar l'exercici del dret  a  l’àpat al menjador  i  la participació dels 

seus companys i companyes en les activitats.  

 
- El  respecte a les normes de convivència dins el migdia sent, com a deure 

bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents: 

 
a. Respectar el temps de l’àpat de tots/es els company i companyes.  

b. No discriminar cap membre de la comunitat per raó de naixement, 

raça, llengua, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

c. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme les  l'activitat 

escolar. 

d. No embrutar les dependències del centre (llençar papers, fer dibuixos,...) 
 



 
e. Dedicar un temps a la neteja i conservació del menjador. Aquesta tasca 

serà assignada de forma rotatòria. 

f. Utilitzar correctament les instal·lacions i els materials del centre. 

g. No trencar o fer malbé les instal·lacions i els béns mobles. En cas de 

causar-ne danys per culpa o negligència, a més de la sanció, hi ha 

l’obligació de reparar o restituir el dany. 

h. En cap cas sostrauran material, objectes o pertinences del centre. 

 

i. Respectar i complir les decisions del personal del migdia, sens 

perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus 

drets 

j. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la 

comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de les 

activitats. 

k. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la 

resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal 

en les aules. 

l. No insultar, dir paraules grolleres, contestar inadequadament, parlar 

fora de context ni fer gesticulacions fora de to. 

m. No agredir físicament ni proferir amenaces. 

n. No córrer, ni cridar pels passadissos. 

o. No consumir cap droga, ni incitar al seu consum. 

p. No portar armes blanques ni objectes contundents. 

q. No deteriorar o sostreure pertinences dels altres. 

 
 Els alumnes tenen el deure de respectar les normes de convivència del nostre 

centre, les quals inclouen: 

 
a. Complir les normes reflectides en la present normativa. 

b. Respectar les decisions dels monitors/es i coordinació. 

c. Respectar les indicacions del personal no docent (conserges, 
administratius, monitors,…). 

d. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, 

morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat 

dels membres de la comunitat educativa. 

e. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de 

naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal 

o social. 

f. Propiciar un ambient convivència i respectar el dret dels altres, a que 

no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 



 

 
- Els alumnes tenen el deure de respectar els materials i les instal·lacions de 

l’institut. 

 
La participació dels alumnes en el funcionament i en la vida del Centre, 

en l'activitat escolar i extraescolar i en la gestió dels mateixos és un dret 

i un deure. La seva participació es realitza a través del Consell de joves. 

 

 

 

Consell de joves 

 
El consell de joves, exercirà les funcions següents: 

 
a. Ser portaveu dels i les joves, dins l’espai del migdia  

b. Assistir a les reunions a què sigui convocat, i després, informar als 

companys dels temes que s’han tractat i dels acords que s’hagin 

pres. 

c. Comunicar immediatament al coordinador, qualsevol trencament 

o desperfectes que s’hagi produït en el centre dins l’espai del  

migdia. 

d. Assistir a les reunions del Consell i a participar en les seves 

deliberacions. 

e. Exposar  a la coordinació els suggeriments i reclamacions del 

grup a què representen.  

f. Fomentar la convivència entre els alumnes. 

g. Col·laborar amb el coordinador  i  amb el monitoratge del grup en 

els temes que afecten el funcionament d’aquest.  

h. Cuidar de l'adequada utilització del material i de les instal·lacions de 
l'Institut. 

 

Els representants de l’alumnat (consell de joves) celebraran les seves reunions 

en horari de migdia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Drets i deures dels responsables legals dels alumnes 

 
- Es consideren DRETS dels responsables legals dels alumnes: 

 
a. Participar en la gestió educativa, sense cap tipus de marginació 

per creences, raça o religió. 

b. Ser atesos pels monitors/es i pel coordinador, en els horaris 

fixats d’atenció a les famílies. 

c. Assistir a les reunions, convocades per la coordinació. 

d. Rebre informació correcta i puntual del comportament 

conductual del seu fill/a. 

e. Ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa. 

 
- Es consideren DEURES dels responsables legals dels alumnes: 

 
a. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte 

educatiu de l’espai del migdia i la normativa recollida en el 

present reglament. 

b. Col·laborar amb els monitors/es i coordinació per afavorir el bon 

desenvolupament de les activitats del centre. 

c. Assistir a les reunions convocades per la coordinació, per tractar 

assumptes relacionats amb la conducta  del seu fill/a. 

d. Comunicar, a la coordinació, si el o la jova, pateix malalties infecto-

contagioses, de caràcter crònic, o malalties que requereixen d’una 

atenció especial. 

e. Avisar de  les absències del seu fill/a a la coordinació. 

f. Signar els documents necessaris, referits al seu fill/a i en 

representació seva, per la condició de menor d'edat. 

 

 
- Els pares i mares d'alumnes han d’estar compromesos a col·laborar en el 

manteniment del clima de convivència necessari pel desenvolupament òptim 

de les activitats del migdia, respectant l'autoritat del monitoratge i coordinació 

en l'exercici de les seves funcions, sense perjudici que puguin discrepar de 

les decisions que adopti. 

 

 

. 



 
a. El centre ni Paidos,  no es fan responsables de la desaparició de bens de 

caire personal, com ara mòbils. 
 

b. e) Si es produïren sostraccions de bens del centre i no aparegueren els 

responsables dels mateixos, s’estudiarà el fet per tal de reparar el 

dany comesos. En cas de negativa es tractarà com una falta a la 

convivència al Centre. 

 


