PAUTES DE COMPORTAMENT A
ADOPTAR PELS USUARIS DEL
SERVEI DE MENJADOR
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Absències/ Assistències
En cas que anticipadament se sàpiga una absència, s’ha de comunicar a la coordinadora
del menjador una setmana abans.
En cas que un/a alumne/a, de forma sistemàtica, no tingui la intenció d’utilitzar el servei
de menjador en dies concrets, ho ha de comunicar a la coordinadora.

No tindran dret al servei / Retirada del servei
Els alumnes estan obligats a no malmetre el mobiliari i el recinte on es porta a terme el
servei. En cas de desperfectes, se’n farà càrrec la família.
Els alumnes han de respectar en tot moment les persones encarregades del servei de
menjador (coordinador/a, monitor/a i cuiner/a) i han de seguir les seves indicacions.
Els alumnes han de respectar, no cridar, no insultar, no donar cops ni realitzar accions
que puguin molestar, els/les companys/es amb els/les quals es comparteix el servei.
Els alumnes han de conèixer, seguir i aplicar la normativa del centre i menjador respecte a
l’ús dels espais del recinte, normativa d’entrada i sortida, torns de menjador i utilització
d’aparells prohibits com son mòbils i/o aparells reproductors de musica i/o imatges.
L’incompliment d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu d’una falta greu amb la
posterior de retirada provisional del dret al servei de menjador i en el cas d’incórrer en
més d’una falta greu es pot arribar a la retirada definitiva del dret d’ús de menjador.

CONDUCTES
ESCOLAR

CONSIDERADES

PERJUDICIALS

DEL

MENJADOR

Les conductes considerades perjudicials poden ser tipificades com a faltes lleus o faltes
greus:
FALTES LLEUS

1. Llençar menjar a les escombraries sense permís de/ls les monitors/es.
2. Endur-se menjar al pati o a zones del centre fora de l’espai de menjador.
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3. Cridar de forma reiterada durant l’estona de menjador.
4. Accedir a zones del centre no permeses pel centre i per els/les monitors/es del
menjador.
5. Anar als lavabos o a alguna zona de l’interior del centre permesa (sales d’estudi,
biblioteca, etc) sense permís del personal del menjador.
6. Enfilar-se a tanques, portes o murs.

FALTES GREUS

1. Acumular 3 faltes lleus.
2. Fumar dins el recinte escolar
3. Malmetre el material, mobiliari, objectes personals, tanques, portes, etc que
estiguin al menjador o a les zones de lleure.
4. Faltar al respecte als companys i/o al personal del menjador
5. Insultar o agredir als companys i/o al personal del menjador
6. Discriminar a qualsevol persona per raons de raça, sexe, religió o per qualsevol
altre circumstància.
7. Portar a sobre i/o utilitzar aparells prohibits dintre del recinte com son mòbils i/o
aparells reproductors de musica i/o imatges.
8. Sortir del recinte escolar sense previ avís i autoritzat per escrit per pares i tutor,
director o responsable del centre.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà retirar provisionalment el dret a l’ús del servei
de menjador, d’acord amb les mesures correctores establertes a continuació.

MESURES CORRECTORES
Per tal d’aconseguir que el Servei de Menjador Escolar funcioni de manera satisfactòria i
que es dugui a terme en un ambient convivencial i de respecte dels drets de totes les
persones implicades (usuaris i responsables), cal que es compleixin les normes d’utilització
d’aquest servei.
Per tot això, el fet d’incomplir alguna d’aquestes normes establertes pot comportar que el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès apliqui la retirada del dret a l’ ús del servei de
menjador.
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QUAN I DURANT QUANT TEMPS ES POT RETIRAR L’ÚS DEL SERVEI
DE MENJADOR

La mesura correctora que s’aplicarà en cas que l’alumne/a concorri en una falta lleu és
l’amonestació escrita, és a dir, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es trametrà a la
família de l’alumne una notificació de la falta comesa,
per tal que es pugui corregir la conducta contrària a la norma de convivència i s’eviti
qualsevol altra reiteració.
En cas que concorri en una falta greu (qualsevol de les tipificades i tenint en compte
que es considera també greu la reiteració de tres faltes lleus) es procedirà a la retirada del
dret d’ús del servei , d’acord amb la següent taula.

1a falta greu

 3 dies de retirada del
dret d’ús del servei de
menjador (1)

2a falta greu

 2 setmanes de
retirada del dret d’ús
del servei de menjador

3a falta greu

 Retirada definitiva del
dret d’ús del servei de
menjador

(1) Es podrà valorar aplicar com a mesura correctora l’amonestació escrita, per tal que es
pugui corregir la conducta contrària a la norma de convivència i s’eviti qualsevol altra
reiteració. En cas que es tornés a repetir aquesta incidència considerarem la falta com a
greu amb la mesura correctora d’una setmana de retirada del dret de l’ús del servei de
menjador escolar.
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El fet de que l’amonestació escrita o expulsió no arribi a l’alumne i/o família per raons
alienes al Consell Comarcal no afectarà en la suma total de faltes i arribat el cas aplicar la
sanció que correspongui.

PROCEDIMENT
Les mesures correctores especificades en l’apartat anterior es podran imposar seguint el
procediment que s’especifica a continuació:
1. La coordinadora del centre notificarà a la supervisora de la comarca mitjançant el
model d’incidències la relació dels fets amb identificació dels implicats.
2. L’empresa estudiarà el cas i en cas de creure-ho oportú comunicarà al Consell
Comarcal la mesura correctora a imposar mitjançant un document en el que hi
constarà el vist-i-plau del centre.

3. El Consell Comarcal notificarà per escrit als pares el fet ocorregut i el nombre de
dies durant els quals a l’alumne se’l retirarà el dret a l’ús del servei de menjador
escolar, o bé la mesura imposada. Se’n enviarà una còpia al centre corresponent.
Cal procurar la immediatesa en l’aplicació de la mesura correctora per tal de
garantir l’efecte i reforçar l’autoritat i responsabilitat de les/els monitors/es de
menjador.
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