Col·legi SANT JOSEP

NORMATIVA MENJADOR

NORMATIVA PER AL MENJADOR (PRIMÀRIA)
El Menjador és un dels espais importants del Col·legi. Cal que ens hi trobem bé i la nostra
estada ens sigui d’allò més agradable. Per a una bona convivència necessitem la
predisposició i la col·laboració de tots plegats. Es per això que hauríem de saber assumir i
posar a la pràctica les següents observacions:
1.- A ¾ d’una començarem a preparar-nos per anar al menjador. Anirem al lavabo a rentarnos les mans, i seguidament formarem files amb silenci per evitar molestar els altres
companys que encara fan classe. Anirem cap al menjador acompanyats amb la professora
corresponent, amb ordre i silenci.
2.- Un cop serem al menjador seurem al nostre lloc sense aixecar-nos si no és per un
motiu realment important, per la qual cosa caldrà demanar permís a la professora
responsable de taula.
3.- En el menjador escolar és obligatori menjar de tot, ja que tot es necessari en una
alimentació sana i equilibrada. Existirà un menú de règim per aquelles persones que ho
puguin necessitar.
4.- Quan per alguna raó us emporteu el vostre fill/a durant el matí dins l’horari escolar i
tingueu la intenció de tornar-lo a portar a l’hora de dinar, tingueu present que serà admès
fins a la una del migdia. L’organització del menjador és complexa i és imprescindible
respectar l’horari dels diferents torns.
5.- Dinarem amb correcció, tractant amb respecte aquelles persones amb qui compartim
taula i les professores que ens serveixen, així com també els aliments, estris i mobiliari... A
cada taula hi haurà dos encarregats que ajudaran en les feines de servir, parar i desparar.
6.- Evitarem distreure’ns i la lentitud a l’hora de menjar. Ho farem sense presses, de
manera relaxada, però sense adormir-nos-hi. Hem d’estar en silenci o parlar fluix mentre
estem dinant al menjador, per tal de no molestar els nostres companys i mantenir un
ambient tranquil.
7.- Quan hàgim de demanar alguna cosa, ho farem amb educació, sense impaciència, i
tenint molt present la importància d’un “si us plau”, “gràcies”, “per favor”, ...
8.- En acabar de dinar esperarem a aixecar-nos fins que alguna professora responsable
ens ho indiqui. Baixarem cap al pati fent files i sense córrer acompanyats d’una professora.
9.- Cal que els nens que utilitzin el servei de menjador tinguin un paraigües o un
impermeable a classe ja que en ocasions inesperades plou a l’hora de sortir.
Absències especials:
No estan permeses les absències al menjador sense causa justificada. En tal cas, l’alumne
haurà de notificar-ho per escrit al tutor/a i serà INDISPENSABLE que un familiar el vingui a
recollir personalment al col·legi.
L’observança d’aquestes puntualitzacions ajudaran a crear
un ambient molt més distès i tranquil en el nostre Menjador.

Col·legi SANT JOSEP

NORMATIVA MENJADOR

NORMATIVA PER AL MENJADOR (ESO i BATXILLERAT)
El Menjador és un dels espais importants del Col·legi. Cal que ens hi trobem bé i la nostra
estada ens sigui d’allò més agradable. Per a una bona convivència necessitem la
predisposició i la col·laboració de tots plegats. És per això que hauríem de saber assumir i
posar a la pràctica les següents observacions:
1.- La teva PUNTUALITAT ajudarà el bon funcionament del menjador. L’hora
d’entrada serà a ¾ menys cinc minuts de dues. Mentrestant, t’esperaràs al pati de
Batxillerat fins que sentis l’avís pertinent. L’assistència al menjador és obligatòria en
tots els dies lectius i per a tots els alumnes. En els casos d’absència o retard
inevitable caldrà justificar-ho al Responsable del Menjador i prèviament al tutor
corresponent.
2.- El TRACTE i el RESPECTE als altres ha de ser un dels nostres objectius
prioritaris. El personal de cuina, auxiliars de menjador, companys i professors
mereixen una especial atenció.
3.- Per facilitar la TASCA DE NETEJA que fan els teus companys, procura deixar la
taula ordenada i els estris en el seu lloc. Si es fes malbé algun utensili cal que ho
comuniquis al professor encarregat de la taula.
4.- Els teus companys “Ajudants de Menjador”, et PORTARAN TOT EL QUE
NECESSITIS, per tant no caldrà que t’aixequis de la taula. A mesura que vagis
acabant de menjar i seguint les indicacions dels Professors, podràs anar sortint sense
pressa.
5.- El teu creixement i bon desenvolupament físic requereixen una alimentació
equilibrada. Els cuiners s’esforcen en elaborar els menjars més adients. Pensa que
NECESSITES MENJAR DE TOT.
6.- En SORTIR DEL MENJADOR, procura anar el més aviat possible cap al recinte
escolar.
7.- Si creus que has de fer algun SUGGERIMENT o tens alguna QUEIXA en tot el
referent al menjador, pots dirigir-te al seu responsable, en Joan Grases.
Absències especials:
No estan permeses les absències al menjador sense causa justificada. En tal cas, l’alumne
haurà de notificar-ho per escrit al tutor/a i serà INDISPENSABLE que un familiar el vingui a
recollir personalment al col·legi.
L’observança d’aquestes puntualitzacions ajudaran a crear
un ambient molt més distès i tranquil en el nostre Menjador.

Si malgrat la bona predisposició general, algú es desentengués i no assumís els diferents
apartats, esmentats anteriorment, es farà necessària l’aplicació de la NORMATIVA DE
CONVIVÈNCIA del Col·legi. En alguns casos excepcionals es podran aplicar altres
mesures, com haver de deixar d’utilitzar el nostre servei de menjador.

Col·legi SANT JOSEP

NORMATIVA MENJADOR

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19

La normativa especial COVID-19 per a tots els alumnes que utilitzen el servei de
menjador és:

-

El primer dia de curs – 14 de setembre – els alumnes que utilitzen el servei de
menjador ja tindran adjudicats els llocs on seuran. Aquesta ubicació serà fixa per a
tot el curs.

-

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.

-

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una
mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre
ells per garantir la distància.

-

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador per part del
personal de cuina.

-

A l’entrada i sortida del menjador els alumnes es posaran gel hidroalcohòlic.

-

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).

-

L’aigua estarà en una gerra però serà una persona adulta responsable qui la
serveixi.

-

Per qüestions d’organització del nostre centre, i per minimitzar els contactes, tenint
en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat d’educació
infantil menjarà a les seves classes, habilitades específicament per fer els àpats,
garantint la separació entre els grups d’alumnes estables. En acabar de dinar, es
netejarà, desinfectarà i ventilarà l’aula.

-

Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels
aliments.

