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1. OBJECTIUS DEL SERVEI DE MENJADOR 

L’objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats alimentàries dels infants així com 

l’adquisició d’hàbits d’higiene i d’alimentació; garantitzar una dieta equilibrada i que els infants es 

familiaritzin amb els diferents àpats saludables. Dins del servei de menjador és important destacar els 

següents punts: 

 

a. Educació per la higiene i la salut:  

 

 Fer ús correcte dels estris del menjador. 

 Adquisició d’hàbits alimentaris saludables. 

 Rentar-se les mans. 

 Tenir uns bons hàbits de comportament a taula. 

 

b. Educació per la convivència: 

 Fomentar el companyerisme. 

 Respectar als adults i als companys. 

 Fomentar un clima de confiança. 

 

b. Educació del temps de lleure: 

 Desenvolupar activitats manuals i plàstiques. 

 Realitzar activitats lúdiques amb altres infants, valorant l’esforç en equip. 

 Gaudir de l’espai de l’esbarjo participant en jocs i activitats . 

 Realitzar activitats d’estudi, lectura o d’altres que contribueixen positivament a la seva 

formació. 

 Respectar el principi de no discriminació. 

 Tenir cura dels espais utilitzats en el temps de menjador. 

 

2. MARC LEGAL DEL SERVEI 

El servei de menjador integral que oferim des de Menjares està emmarcat i regulat segons marca el Decret 

160/1996 del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docent públics de 

titularitat del Departament d’Ensenyament. 



Pla de funcionament escola el Solell 
  

 
 

 

3. ESCOLA PERE CALDERS 

La nostra identitat 

 

L’ESCOLA SOLELL  

D’acord amb el nostre projecte educatiu, l’escola el Solell es defineix com una escola pública, catalana, 

inclusiva i igualitària.  

Treballem la inclusió com a referent bàsic d’atenció a la diversitat, cohesió social i d’equitat educativa.  

La coheducació com a fórmula d’igualtat, sense cap tipus de condicionament sexista, classista, racial, ètnic 

o religiós.  

Treballem el respecte per la natura i pels drets humans, defensat una societat justa, lliure i igualitària.  

Fomentar l’esperit comunitari i solidari, els valors individuals i socials. 

Font: PEC de l’escola 

 

4. GESTIÓ 

4.1 ÒRGANS DE GESTIÓ 

L’equip de gestió està format per:  

Gerent: Jonathan Buendía 

Coordinadora de centre: Alexandra Borràs 

Equip de cuina 

Cuinera: Inés Garcia 

Auxiliar de neteja: Mercedes Triguero 

Equip de monitoratge 

Cristina Serrano 

Maria Guerrero 

Maria Flores 

Pilar Abad 

Mercedes Carrera 

Montserrat Soria 

Neus Planas 

Sonia Gonzalez 

 

 

https://perecaldersescola.files.wordpress.com/2013/10/projecte-educatiu.pdf
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4.2. AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

a. Reunió amb monitoratge 

Menjares fa una reunió mensual amb tot l’equip de monitoratge amb la finalitat d’escoltar 

opinions, suggeriments, possibles propostes i de valorar el servei. També aprofita per fer 

tècniques de cohesió grupal per tal d’ampliar i millorar la formació del personal envers un 

desenvolupament eficaç de la tasca. 

En moments puntuals pot intervenir la direcció de l’escola. El que s’intenta és aproximar 

l’empresa a l’equip de monitors perquè la vegin propera, facilitadora i donant resposta a les 

seves necessitats. 

b. Coordinació amb monitoratge 

El dia a dia amb l’equip és molt important. Diàriament, abans de començar el servei, la 

coordinadora fa una petita introducció a l’equip on dóna les últimes directrius (esporàdics, faltes 

comunicades, intoleràncies, recordar normes). 

Si s’escau es fan reunions sempre que sigui necessari entre el monitoratge i la coordinadora per 

tal d’acordar les programacions de les activitats que es duran a terme durant l’espai de 

menjador. 

 

5. RECURSOS PEL SERVEI 

5.1. RECURSOS HUMANS 

L’equip de monitoratge 

L’equip de monitoratge i de coordinació treballa per aconseguir un objectiu comú: oferir un 

servei de qualitat alimentària als infants i al centre educatiu.  L’equip de treball que duu a terme 

el servei de menjador té unes funcions molt clares i definides tenint en compte la feina a 

desenvolupar. 

Tot l’equip ha d’esdevenir un model, una referència que permeti a l’Infant construir la seva 

pròpia identitat. Per tant, aquests han de tenir una maduresa personal i unes capacitats 

professionals que li permetin realitzar la seva tasca de manera eficient. 

La jornada laboral estarà condicionada per l’horari del centre, que en aquests moments és de 

12:30h a 15h. 
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Funcions de l’equip de monitors/es. 

 

 Demanar suport i/o ajuda a la coordinadora quan sigui necessari. 

 Demanar amb antelació el material que sigui necessari per duu a terme les activitats 

programades. 

 Complir les normatives del pla de funcionament. 

 Mantenir l’ordre i les bones pràctiques durant l’estona de l’àpat i el temps d’esbarjo.  

 Educar en els hàbits d’higiene i alimentació. 

 Servir la quantitat de menjar que els infants han d’ingerir segons el curs i grups d’edat. 

 Introducció del ganivet a P5 a partir del 2n trimestre. 

 Recordar les observacions i especificacions (intoleràncies i/o al·lèrgies) de cada infant 

i vetllar pel seu compliment. 

 Dinamitzar el temps de lleure a través de les jocs i activitats programades . 

 Estar alerta en tot moment per tal de prevenir i solucionar si cal, les possibles situacions 

de conflicte o de perill.  

 No deixar MAI el grup d’infants sol. 

 Comptar el nombre d’infants del grup cada cop que es canvia d’instal·lació. 

 Utilitzar sempre un llenguatge i un to correcte, amable i proper. 

 No subministrar cap medicament sense una autorització signada pel pare, mare, tutor 

o metge; informar a la coordinadora. 

 Fer una reunió mensual per avaluar i posar en comú la programació amb la resta de 

l’equip. 

 Informar a la coordinadora de qualsevol incidència del dia, abans de marxar. 

 Fer l’informe trimestral del grup d’infants que es supervisarà i en el cas de les monitores 

de P3 fer la valoració diària mitjançant l’aplicació mòbil.  

 Treure i endreçar el material  de manera adequada. 

 Endreçar i tenir cura dels espais i les instal·lacions que utilitzem. 

 Deixar roba i sabates al vestuari, mai al menjador ni a la cuina, per qüestions d’higiene. 

 Planificar i programar les activitats trimestralment per tal d’adaptar-les a les 

necessitats reals dels infants i a l’època de l’any segons la festivitat. Com Nadal, 

carnestoltes, Sant Jordi, fi de curs, etc. 

 NO ES POT ENTRAR EN CAP CAS A LA CUINA. 
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5.2. RECURSOS MATERIALS I ESPAIS 

Disposem de tots els patis de l’escola, els quals distribuïm de la següent manera: 

 

Infants de P3 Migdiada sala polivalent i aula de P3 

Infants de P4 i P5 Pati infantil  

Infants de 1r, 2n i 3r Pista de baix, espais delimitats per grups estables 

Infants de 4t, 5è i 6è Pista de dalt, espais delimitats per grups estables 

 

Per a realitzar les activitats programades, disposem dels patis i les aules en cas de pluja. 

Pla de pluja, neu o inclemències meteorològiques: Els dies de pluja es podran utilitzar  les aules 

per grups estables.  

 

6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

 

6.1. DESTINATARIS 

El servei de menjador que ofereix Menjares va destinat a tots els infants de P3 fins a 6è que 

tinguin la necessitat d’utilitzar el servei ja sigui de manera fixa com esporàdica.  

 

6.2. CAPACITATS I TORNS 

A dia 8 de Setembre del 2020 el servei de menjador es distribueix en un sol torn. 

Els infants d’infantil P3 dinaran a les aules per grups estables. 

El grup de P3 hi ha dues opcions: 

-Opció A: Dinar cada grup estable a la seva aula amb la respectiva monitora. 

-Opció B: Dinar tots junts a la mateixa aula amb una separació de dos metres entre grups 

estables. 

Al menjador dinaran els nens i nenes de P4 a 6è de 12h30 a 13h45. 
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-P4: 14 infants distribuïts en tres taules. 

-P5: 6 infants distribuïts en una taula. 

-1r: 9 infants distribuïts en dues taules. 

-2n: 11 infants distribuïts en dues taules. 

-3r: 11 infants distribuïts en dues taules. 

-4t: 12 infants distribuïts en dues taules. 

-5è: 11 infants distribuïts en dues taules. 

-6è: 12 infants distribuïts en dues taules. 

Mantenint entre cada grup estable una separació de metre i mig, i cada grup estable tindrà 

també una taula per si hi ha esporàdics. 

Farem servir un total de 15 taules, i 8 taules per si hi ha esporàdics. 

Al menjador no hi haurà el mobiliari de P3. 

 

6.3. CALENDARI I HORARI 

El calendari que s’estableix per al servei de menjador és el mateix que el calendari escolar lectiu, 

en l’horari comprès de 12h30 a 15h.  

Els dies de jornada intensiva de l’escola, l’horari del servei és de 13h a 15h00h. 

 

6.4. CONTROL D’ASSISTÈNCIA 

L’assistència al servei de menjador està controlada pel monitoratge, responsables de cada grup 

i supervisat per la coordinadora del servei.  

El monitoratge és responsable de comunicar a la coordinadora canvis en la llista d’assistència 

durant el servei. 

 

6.5. MEDICACIÓ 
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Per administrar medicaments als infants cal que el pare, la mare o tutor/a legal aporti una 

recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’Infant, la pauta i el nom del 

medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o tutor/a legal han d’aportar un 

escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill/a la medicació 

prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 

 

6.6. UNIFORMITAT 

L’uniforme de monitoratge i coordinació consta d’una estola i una còfia per a ús exclusiu del 

servei de menjador, que es reemplaça per una samarreta de màniga curta o màniga llarga 

identificativa amb la imatge coorporativa de Menjares per a dur a terme les activitats en 

l’exterior, i a l’hivern un polar per sortir al pati. 

L’equip de cuina consta d’uns pantalons, una jaqueta de cuiner i una còfia, a més de davantals i 

calçat adequats per a l’ús. 

L’uniforme s’ha de guardar al vestuari una vegada hagi finalitzat el servei. 

 

7. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

7.1. PLANIFICACIÓ ACTIVITATS MIGDIA 

Abans de començar el servei, l’encarregat/a de parar les taules del menjador, deixarà parades 

totes les taules del menjador des de P4 fins a 6è amb les seves safates i els estris per dinar.  

El monitoratge haurà d’anar a buscar als infants del grup corresponent (P3, P4 i P5) a les 12’25h 

i els/les monitors/es dels/de les nens/es de primària hauran d’estar davant de les classes quan 

soni la música. Això vol dir, que si s’escau s’haurà d’entrar 10 minuts abans per canviar-se i 

preparar qualsevol tipus de material que es pugui necessitar, agafar les llistes i preguntar a la 

coordinadora, si cal, alguna cosa que es trobin apuntat a les llistes. Seguidament aniran a recollir 

als infants a la classe on toca. 

 

 

Una vegada recollits a tots els infants que fan servei de menjador per les seves respectives 

monitores, els comptaran per confirmar que no els falti ningú i aniran als banys establerts per 

ÚNIC TORN: Educació Infantil (P3, P4 i P5), i primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 
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a cada grup, a fer pipis i rentar mans. Els infants de primària quan hagin acabat, faran una fila i 

els portaran al menjador. 

SEMPRE, PRIMER DE TOT SE SERVIRAN ELS MENÚS ESPECIALS, JA SIGUIN DIETES, 

INTOLERÀNCIES I/O AL·LÈRGIES. 

Període d’adaptació de P3: 

Els infants en l’adaptació anirà el monitor a recollir-los i aniran al lavabo de l’aula, la 

coordinadora els primers dies estarà més pendent per ni necessiten algun tipus d’ajuda. 

Rutina p3: 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafo l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.23: Va cap a la classe, agafa la bosseta de cada infant amb els llençols i el porto a la sala de 

dormir i comença a posar els llençols als llitets i a col·locar els llitets a la sala fins que està a punt 

de sonar el timbre. Es col·locaran els llençols abans en cas menjar en dues aules separades, si 

mengen els dos grups estables junts, mentre dinen anirà una monitora a col·locar els llençols. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo, fem pipis i rentem les mans (el sabó i els papers per assecar que utilitzem 

els tenim guardats a l’estanteria del lavabo). Un cop acaben, seuen a la seva taula un altre cop. 

Posem els pitets. 

12.40: Vindrà la coordinadora amb el carro on portarà el menjar, les safates i els estris per 

menjar. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta. Mentre van menjant els posem aigua, els ajudem, estem per ells...  
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13.40: Vindrà la coordinadora a recollir el carro, i es desinfectaran les taules. 

Mentre van acabant els infants aniran fent pipis i rentant mans. 

13:45-13:50: Cantem la cançó de Son Soneta per anar a dormir. (un grup estable dormirà a l’aula 

i l’altre grup estable a la sala polivalent). Es treuen les sabates, s’estiren al seu llitet i amb el 

llençolet, posem música i es van adormint. Ajudem als que més els hi costa agafar el son. 

14.20: Apaguem la música, però no els despertem encara, pleguem i guardem els llençolets al 

armari que hi ha a la sala de dormir. 

14.30: Pujem les persianes poc a poc, i anem despertant de mica en mica als nens i nenes, 

començant pels que fa més estona que dormen. Un cop es van despertant, es posen les sabates, 

ajudem si fa falta, i es van asseient a terra per esperar als companys i companyes. 

14:40: Es van despertant i anem recollint els llitets, traiem els llençols i els col·loquem a la 

bosseta que anirà cap a casa per poder netejar.  

14.50: Cada un s’asseu a la seva cadira. Van al lavabo. Aprofitem perquè ens expliquin que és el 

que més els ha agradat del menjador o els posem alguna cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina p4  

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 
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que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo, fem pipis i rentem les mans (el sabó i els papers per assecar que utilitzem 

els tenim guardats a l’estanteria del lavabo). Un cop acaben fem fila per anar al menjador. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta. Mentre van menjant els posem aigua, els ajudem, estem per ells...  

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Sortim al pati d’infantil amb 

l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:40: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires, i si volen aigua agafen el seu 

got i van al seu lloc. Allà s’esperen a que jo passi amb la gerra d’aigua i els ompli el got. Els que 

tenen pipí demanen permís, i van al lavabo de l’aula. Depenent del dia, i de l’ambient del grup, 

llegim un conte, o bé mirem algun vídeo a la pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, 

o estan massa excitats fem relaxació, amb una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina p5 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 
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que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo, fem pipis i rentem les mans (el sabó i els papers per assecar que utilitzem 

els tenim guardats a l’estanteria del lavabo). Un cop acaben fem fila per anar al menjador. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta. Mentre van menjant els posem aigua, els ajudem, estem per ells...  

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Sortim al pati d’infantil amb 

l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:40: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires, i si volen aigua agafen el seu 

got i van al seu lloc. Allà s’esperen a que jo passi amb la gerra d’aigua i els ompli el got. Els que 

tenen pipí demanen permís, i van al lavabo de l’aula. Depenent del dia, i de l’ambient del grup, 

llegim un conte, o bé mirem algun vídeo a la pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, 

o estan massa excitats fem relaxació, amb una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina 1er 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 
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que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de baix i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina 2n 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 
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12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de baix i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina 3r 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 
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12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de baix i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina 4rt: 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 
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dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de dalt i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 

Rutina 5è 
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12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de dalt i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 

15.10: Dinem les monitores. 
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Rutina 6è 

12.15: La monitora va al despatx, mira el tauler que hi ha a fora on la coordinadora penja les 

coses que cal tenir en compte aquell dia (infants que marxen a casa, infants que es queden a 

dinar de manera eventual, dietes astringents o similars, comentaris o si cal que parlem d’alguna 

cosa), entra al despatx i agafa la llista dels infants. 

12.20: Deixa les coses al penjador, agafa l’uniforme i vaig cap el menjador, miro la pissarra on la 

cuinera ha escrit el menú  i les al·lèrgies i intoleràncies que hi ha i que és el que aquest infants 

mengen en cas que no puguin menjar el menú basal. 

12.30: Entren les monitores a la classe, saludem a la mestra, comentem si hi ha alguna cosa que 

cal que sapiguem (algun infant que no es troba bé, que vinguin a buscar abans...) i s’emporta els 

que van a casa a dinar. Repassar la llista, comprovem que estiguin tots, marquem amb una X els 

infants fixes que estan a l’aula i F els que no han avisat. 

12.35: Anem al lavabo de fora al passadís, els mateixos que utilitzen el grup estable durant 

l’horari lectiu, fem pipis i rentem les mans. Un cop acaben fem fila per anar al menjador. Anem 

per els passadissos en ordre, sense córrer i sense fer xivarri. 

12.45: Les monitores serviran el menjar als infants. Primer als al·lèrgics, intolerants o dieta i   

després a la resta.  

13.30: La monitora anirà recollint les safates i les anirà buidant a les escombraries. 

13.40: Un cop acabin la monitora agafarà el seu grup i anirà al pati. Aniran a la pista de dalt i 

utilitzaran l’espai delimitat per a grups estables. 

13:50: Es desinfectaran les taules i tot el material utilitzat. 

14.00: Juguem a algun joc dirigit, joc lliure.. 

14:50: Entrem a l’aula. Els infants van a seure a les seves cadires. Depenent del dia, i de l’ambient 

del grup, parlem de com ha anat el dia, si hi ha hagut conflictes, o bé mirem algun vídeo a la 

pantalla digital des de les cadires. Si els ve de gust, o estan massa excitats fem relaxació, amb 

una cançó. 

15.00: Arriba la mestra, fem trasllat d’informació i ens acomiadem fins l’endemà. 

15.05: Anem cap al menjador, deixo la llista a una pila i l’Alexandra, quan marxa, se les emporta 

cap al despatx. Comentem amb ella si hi ha quelcom cosa. 
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15.10: Dinem les monitores. 

 

Recull de incidències 

El monitor comentarà les incidències que hagin passat a l’hora del servei de menjador amb la 

coordinadora, i la coordinadora avisarà ales famílies de la incidència mitjançant l’aplicació de 

menjares (sempre que no sigui greu), sinó trucarà directament a la família. 

 

7.2. TEMPS DE LLEURE 

a. Temps d’esbarjo 

Un dels moments més esperats pels infants és l’esbarjo. Les nostres activitats, que les 

diferenciem en dirigides i lliures assoleixen protagonismes diferents en funció als objectius que 

ens marquem al nostre projecte educatiu de menjador. 

 

El temps d’esbarjo el dividim en:  

- joc lliure supervisat pel monitor/a i  

- activitats dirigides. 

 

En el joc lliure, és l’Infant el protagonista del joc. Els infants gestionen el seu joc i decideixen 

junt amb els/les companys/es quina normativa té el joc i quina intervenció es fa. És per aquest 

motiu que el temps d’esbarjo el considerem fonamental per a un bon coneixement i autonomia 

de l’Infant. El monitoratge supervisa les activitats i participa activament sense ser els que 

proposen què fer. 

 

Les activitats dirigides es realitzen dos dies a la setmana. Són activitats programades prèviament 

per l’equip a on l’Infant segueix sent el protagonista de l’activitat, tot i que, les pautes estan 

preestablertes i, són ells qui dinamitzen l’activitat. D’aquesta manera es creen vincles i 

interaccions entre els infants que en l’estona d’esbarjo no es donen de forma espontània. Les 

activitats es caracteritzen per l’experiència pròpia de l’Infant, on ell forma part del seu procés 

educatiu. 
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En cas de pluja estarem a les aules per grups estables: els més petits canten cançons, contes, 

mirar una pel·lícula, i el infants més grans aprofiten per fer deures, relaxació, mirar alguna 

pel·lícula. 

 

b. Planificació de les activitats i espais 

Cada any es fa una planificació dels diferents espais que hi ha a l’escola de tal manera que els 

grups saben quin espai han d’ocupar cada dia. 

 

c. Horari de les activitats 

Les activitats programades o dirigides es fan en faran de 13h40 a 14h30. 

 

8. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

8.1. PRÀCTICA D’ACTITUDS, VALORS I NORMES 

L’espai del menjador és un espai on l’equip de monitoratge ha de treballar envers la pràctica 

d’unes actituds, valors i normes essencials per a una bona convivència dintre d’aquest espai. 

Aquestes normes bàsiques són: 

 No es pot sortir del centre educatiu sota cap concepte, únicament amb l’autorització 

del pare, mare o tutor/a legal. 

 Tenir cura de la higiene personal abans de dinar i d’anar a classe. 

 Fer un bon ús dels estris per menjar. 

 Seure d’una forma adequada a l’hora de dinar. 

 No recolzar els colzes a sobre de la taula mentre es dina. 

 Utilitzar un to de veu adequat entorn de la taula. 

 Fer un bon ús del material de la cuina (gerres, gots, coberts, etc.) 

 Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre. 

 Recollir els estris de la taula un cop s’ha acabat de dinar. 
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 No es pot menjar fora de l’horari del menjador ni d’aquest mateix espai. 

 Mantenir un tracte respectuós amb els/les companys/es, l’equip de monitoratge i 

totes les persones relacionades amb el servei. 

A més a més, el servei de menjador treballa sota les mateixes directrius que l’escola per tal de 

treballar sota la mateixa línia i dur a terme la mateixa pràctica diària de convivència. 

 

8.2. RÈGIM DISCIPLINARI. FULL D’INCIDÈNCIES I PARTES 

El règim disciplinari que es segueix en l’espai del menjador és el mateix que es segueix a l’escola. 

Es fan partes d’incidència en la mesura que el comportament d’un infant no és correcte. Depèn 

del grau de la incidència, s’avisarà a la família mitjançant l’aplicació mòbil o la coordinadora 

truca a la família per informar de la situació. 

En el cas que hi hagi faltes de respecte, insults o altres comportaments tipificats com a molt 

greus dintre del Règim disciplinari de l’escola, es farà una reunió amb direcció i es decidirà el 

tipus de sanció, fins i tot l’expulsió del servei de menjador durant un temps. 

 

8.3. DECÀLEG D’ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR 

Per facilitar un bon ambient en el menjador és imprescindible que els infants coneguin les 

normes de comportament fonamentals. Es mostra el decàleg de convivència del dia a dia en 

l’espai del menjador.  

1. Ens rentarem les mans abans i després de dinar. 

2. Farem fila per entrar al menjador, sense crits i empentes. 

3. Seurem a taula tranquils i amb la disposició correcta. 

4. Utilitzarem un to de veu suau i agradable. 

5. Farem un ús correcte dels coberts i utilitzarem el tovalló. 

6. Menjarem de tot, i a un ritme correcte. 

7. Mastegarem bé els aliments, amb la boca tancada i no parlarem amb la boca plena. 

8. Vigilarem que no caigui menjar fora del plat. 

9. Demanarem les coses amb educació. 

10. Col·laborarem amb les monitores en les tasques de menjador. 
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8.4. DECÀLEG DE L’ESTONA D’ESBARJO 

De la mateixa manera que en el punt anterior, s’adjunta el decàleg de comportament durant 

l’estona d’esbarjo. 

1. Anirem al pati, fen fila i sense córrer. 

2. Escoltarem i farem cas als monitors i les monitores. 

3. Jugarem respectant els jocs dels altres. 

4. Serem educats i no direm “paraulotes”. 

5. Intentarem no fer-nos mal i tenir compte amb les portes, tanques, porteries, arbres, etc. 

6. No barallar-nos amb els companys. 

7. Mantindrem net el pati i utilitzarem les papereres. 

8. Participarem de les activitats proposades pels monitors i monitores. 

9. Gaudirem de l’estona d’esbarjo amb els companys i monitoratge, respectant-los. 

 

9. COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA 

9.1. COMUNICACIÓ DIÀRIA 

El menjador és un servei molt important per a les famílies i del qual volen estar informades en 

tot moment; per aquest motiu Menjares adopta el compromís de transmetre qualsevol tipus 

d’informació a través dels canals preestablerts de manera transversal durant tot el curs escolar. 

A l’inici del curs escolar, Menjares dona una xerrada informativa a les famílies per tal d’explicar: 

- el funcionament del servei de menjador,  

- la metodologia,  

- la ràtio,  

- el tipus d’aliments i  

- la presentació de l’equip. 

 

A més, es fa un torn de preguntes per als possibles dubtes que hi hagi sobre el servei, tot i que 

el dia a dia és la manera de sortir de dubtes. 

A part d’aquesta reunió, les famílies tenen el telèfon de la coordinadora del servei que dona 

resposta a qualsevol necessitat que es tingui durant el curs.  
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9.2.TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ 

a. Informes diaris de P3 

L’equip de monitors elabora un informe diari mitjançant l’aplicació mòbil que s’envia a la família 

on es dona la informació bàsica del servei del dia: com ha menjat l’Infant i si ha dormit o 

descansat. 

Entenem que els infants fan un canvi de la llar d’infants a l’escola ordinària i per això, el servei 

de menjador fa un procés d’adaptació per a aquests i, també per a les famílies, elaborant aquests 

informes diaris. 

b. Informes trimestrals 

A final de cada trimestre, es donen uns informes a les famílies on es descriu el comportament i 

actitud que ha tingut l’Infant durant el trimestre. Fa referència des de l’adquisició d’hàbits fins a 

les relacions socials que té. És un informe complert i ampli on es tenen en compte aspectes com 

l’adquisició de valors, actituds i normes establertes com a objectiu de l’etapa. 

 

10. NORMES DE VIGILÀNCIA I ACTUACIÓ AL PATI 

10.1. NORMES DEL PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Cal que l’equip de monitoratge que dinamitza els patis d’infantil de P4 i P5 estiguin situats amb 

el seu grup estable on els infants juguen, en l’espai delimitat. 

10.2. NORMES DEL PATI DE PRIMÀRIA 

Cada monitor/a estarà amb el seu grup estable en l’espai delimitat. Aquests espais seran els 

mateixos que l’horari lectiu. 

La normativa general que s’estableix en el pati és la mateixa que segueix l’escola. 

11. ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA O D’ACCIDENT 

Atendre a l’Infant.  

 

Si l’accident és lleu (rascada, cop, etc...) es farà la cura (aigua i sabó) i la coordinadora avisarà  a 

la família per tal d’informar-los. 

Si l’accident és greu, (trau al cap, cop amb risc de fractura, etc...) la coordinadora farà la primera 

cura i si ho creu oportú, avisarà a la direcció del centre que seguirà el protocol establert. 
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Immediatament trucarà a la família. 

En cas d’emergència (fort traumatisme, pèrdua de la consciència...) no moure a l’Infant. 

S’avisarà a la direcció del centre, que seguirà el protocol establert. Immediatament trucarà a la 

família. 

En cas d’urgència (quan fa falta traslladar a un centre sanitari) la coordinadora avisarà a la 

direcció del centre, que seguirà el protocol establert. En cas d’haver de traslladar a l’Infant al 

CAP ho fareu caminant; si aquest no pot caminar, s’avisarà al CAP per si us poguessin 

proporcionar una cadira de rodes. En cas que l’accident es consideri lleu el transport el farà la 

mateixa família. 

Abans d’alertar als pares s’avisarà a la direcció del centre que us informarà del protocol a 

seguir. 

 

12. PLA D’EMERGÈNCIA 

El propi de menjador i pels espais d’escola es regeix pel pla d’emergència de l’escola. A l’inicií de 

cada curs escolar des del menjador es revisa el pla d’emergència del centre i s’adequa a les 

necessitats del servei. 

 

13. ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

És normativa de l’empresa els següents punts: 

 És molt important la PUNTUALITAT ja que d’aquesta depèn el bon funcionament i 

organització del servei. El monitoratge  ha d’anar a buscar als infants  quan soni la música 

a les 12h25, excepte als infants de P3 que s’han d’anar a recollir una mica abans. Això 

vol dir, que si s’escau, el monitoratge haurà d’entrar 10 minuts abans per canviar-se i/o 

preparar qualsevol tipus de material que pugui necessitar i estar puntual a la porta de 

cada curs per recollir als infants l’hora. 

 Quan acabi el servei de menjador, el monitoratge s’han d’encarregar de deixar els espais 

nets i desinfectats, tal com els hem trobat abans de començar l’activitat. 

 Quan sigui necessari es farà una reunió d’equip i la participació és obligatòria. (veure 

pla de funcionament). 

 És imprescindible que el monitoratge treballi en la mateixa direcció per tal d’assolir els 

objectius generals, com els específics del servei detallats en el pla de funcionament... 
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 En cas de faltar s’haurà d’avisar a la coordinadora al més aviat possible, per tenir temps 

de buscar un substitut. En cas contrari, exceptuant una força major, es considerarà com 

una falta no justificada.  

 En cas de malaltia, s’haurà de lliurar la baixa mèdica a la coordinadora ABANS DE 48 

HORES; aquesta haurà d’incloure la data, l’hora i el segell de la institució mèdica 

corresponent. 

 Les faltes no justificades seran descomptades de la nòmina i poden ser sancionades. 

 El monitoratge ha de conèixer i aplicar la normativa en cas d’accident, segons el pla de 

funcionament. 

 El monitoratge es pot quedar a dinar; sota cap concepte sortirà menjar de l’escola. 

 És obligatori parlar en català als infants. 

 NO es pot FUMAR, en CAP CAS dintre de les hores de feina. 

 NO ES POT DUR EL MÒVIL durant el servei de menjador, ni a l’estona de l’àpat ni a 

l’estona d’esbarjo. 

 El monitoratge ha de conèixer el pla de funcionament del centre del que forma part, i 

complir amb tot el que es detalla en aquest. 

 El monitoratge ha de gestionar de forma activa l’estona de temps d’esbarjo, 

participant dels jocs amb els infants i supervisant dinàmicament aquests. Estar assegut 

en el banc, parlar amb els companys sense tenir control dels infants o tenir les mans a 

la butxaca estant a l’ombra, entre d’altres, es consideren deficiències en l’execució del 

lloc de treball, per tant millor no fer-les. 

 S’ha de fer un ús correcte de la uniformitat i endreçar-la una vegada finalitzada la feina 

segons el pla de funcionament. 

 Confidencialitat professional: recordar que és una falta molt greu parlar dels temes 

relacionats amb el servei de menjador fora d’aquest espai i amb persones alienes a 

aquest. Per tant es recomana que els possibles aspectes a millorar, les incidències diàries 

i les diferències entre els membres de l’equip es parlin i es solucionin en el servei. 

 Evitar el malbaratament de menjar, és molt important que els infants mengin en funció 

de les seves necessitats i de tots els plats (no només del que volen), per tant és una falta 

de moral i alhora greu llençar menjar a les escombraries. 

 Cal fer una valoració personal a final de curs. 
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El marc legal en el secor diu: 

 

Son faltes lleus:  

1. De   dues   a   cinc   faltes   de   puntualitat   en   l’assistència   a   la   feina,   sense   la   

justificació́ oportuna, comeses en el període de trenta dies naturals.  

2. Deixar  de  notificar,  dins  les  24  hores  següents  a  l’absència,  els  motius  que  pugu

in justificar la falta a la feina, tret que es demostri que és impossible de fer-ho.  

3. La deficiència en l’execució́ de qualsevol treball. 

4. Negligències en la conservació́ del material i de les instal·lacions que no causi perjudici 

al’empresa.  Si  causa  perjudici  d’entitat  econòmica,  la  falta  podrà̀  ser  considerada 

 greu.  

5. No comunicar en el temps legalment establert el comunicat de baixa i alta per 

incapacitat temporal així ́com els comunicats de confirmació́ . 

6. No comunicar a l'empresa els canvis de residencia o domicili. 

7. Faltar a la feina durant dos dies en un període de trenta dies naturals sense una causa  

justificada.  Si  l’absent  ha  de  ser  rellevat  per  un  company,  la  falta  es considerarà̀ 

greu.  

 

Són faltes greus:  

1. De sis a deu faltes de puntualitat  en  l’assistència  a  la  feina,  sense  la  justificació́ 

oportuna, com es durant un període de seixanta dies naturals.  

2. Faltar més de dos dies a la feina durant un període de trenta dies naturals sense causa  

justificada. És suficient una sola falta, quan per raó del lloc de treball que el 

treballador/a 

ocupa,  la  no  assistència  causi  perjudici  sobre  l’atenció  que  el  subjecte  atès  requ

ereix.  

3. La reiteració o la reincidència en la falta lleu dins un mateix trimestre, sempre que hagi 

estat sancionada i sigui ferma.  

4. Negligència greu en la conservació́ del material i de les instal·lacions que caus i 

perjudici a 

l’empresa.  Si  causa  un  perjudici  econòmic  rellevant  la  falta  pot  ser  considerada  

molt  greu.  

5. La deficiència en l'execució del treball quan causin perjudici greu a l'empresa o entitat.  

6. Fer un ús incorrecte dels permisos retribuïts recollits en el present conveni col·lectiu.  
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Són faltes moltgreus:  

1. Més  de  quinze  faltes  no  justificades  de  puntualitat  en  l’assistència  a  la  feina  en 

el període  d’un  any.  

2. La  falta  injustificada  a  la  feina  durant  tres  dies  consecutius  o  cinc  d’alterns,  com

eses en un període de trenta dies naturals.  

3. Negligència  notòria  en  l’incompliment  de  la  feina  i  que  ocasioni  perjudicis  greus  

al  servei. 

4. La simulació de malaltia o accident o el desenvolupament de feines remunerades 

durant la situació  d’IT.  

5. L’embriaguesa   ocasional o habitual i el consum de qualsevol mena de drogues o  

estupefaents en hores de feina.  

6. Els  mals  tractes  de  paraula  o  d’obra  i  la  falta de respecte o consideració, tanta els 

companys de feina coma usuaris dels serveis.  

7. Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigeix en 

vers 

un   altre   qualsevol   conducta   d’assetjament   sexual,   ja   sigui   verbal,   d’intimidaci

ó física o d’altres  (xantatges,  etc.).  

8. La reiteració o la reincidència en faltes greus, encara que sigui de diferent natural es 

sempre que siguin dins un mateix trimestre i que ja hagin estat sancionades.  

9. El   frau,   la   deslleialtat   o   l’abús   de   confiançà en el desenvolupament de les 

funcions o tasques encomanades.  

10. Tot  comportament  o  conducta,  en  l’àmbit  laboral,  que  atempti  al  respecte  de  la 

 intimidat  i   dignitat   de   la   Dona   o   l’Home   mitjançant   l’ofensa,   física   o   verba

l,   de   caràcter   sexual.   Si   tal   conducta o comportament es porta a terme 

prevalent-se  d’una  posició  jeràrquica  suposarà   una circumstància agreujant.  

11. L'incompliment per part del treballador de les ordres que, en compliment de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals i la seva normativa de desenvolupament, rebi de 

l'empresari, encarregat o tècnic de prevenció. 

12. Negar-se a utilitzar els sistemes de protecció col·lectiva o individual. 
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14.NORMATIVA COVID 

- És obligatòria la mascareta per els infants a partir de 6 anys, i recomanable als infants més 

petits. 

- Tots els espais i material hauran d’estar desinfectats prèviament. 

- Entre grups estables al menjador hi haurà entre un metro i mig i dos metres de separació. 

- S’utilitzaran els banys igual que a l’escola. 

- Tot l’equip anirà amb mascareta, és obligatori i en cap cas se la podran treure. 

- Abans d’entrar al menjador, tots els infants s’han d’haver rentat les mans. 

- A la porta del menjador hi haurà un gel hidrolacòlit. 

- Al pati estaran per grups estables i en les franges delimitades igual que a l’escola. 

 

 


