
FULL DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR   

El servei de menjador funcionarà 5 dies a la setmana de dilluns a divendres del primer dia de 

setembre que comenci el curs lectiu escolar i fins al juny darrer dia que acabi el curs escolar .  

L’horari de funcionament del servei de menjador es de 13:00h. a 15:00h.  

El servei de menjador no te cuina pròpia al centre i tots l’àpat s’hi confeccionen a l'empresa: 

COM A CASA. Ho  porten diàriament en semi fred, amb els criteris dietètics i nutricionals 

apropiats per cadascunes de les edats dels nen/es.  

MENÚS  

Hi ha un menús rotatiu de 6 setmanes un per primavera–estiu i altre per tardor-hivern, adaptat a 

les característiques i necessitats alimentàries dels alumnes. Els menús també es penjaran a 

l’escola en lloc visible i  al web de l’ESCOLA NORAI.: escolanorai.cat 

DIETES ESPECÍFIQUES  

Si un alumne necessita seguir una dieta (intoleràncies o al·lèrgies) , es obligatori facilitar a 

secretaria el full de petició de dietes amb el certificat metge i 2 fotos de carnet actualitzades.  

Si un alumne necessita una dieta tova puntualment, s’ha d’avisar al telèfon de l’escola 

934385327 abans de les 09:30h. La dieta tova es facilita com a màxim 3 dies consecutius. Si es 

necessita mes dies, s’haurà de portar el certificat del metge.  

Totes les dietes específiques s’adaptaran el màxim possible, respectant el menú del dia.  

En el menjador no es donen medicaments, en cas de requerir medicaments per malaltia crònica 

cal demanar el full d’administració de medicació i lliurar-lo a la secretaria amb el certificat 

metge.  

Per realitzar consultes o parlar amb la coordinació del menjador, podeu demanar cita prèvia 

trucant al telèfon de l’escola 934385327  

RÈGIM DISCIPLINARI  

A l’hora de solucionar les problemàtiques que poden sorgir en el menjador, es seguirà un procés 

establert. Segons sigui la gravetat del conflicte, aquest serà atès per la coordinació del 

menjador i per la direcció de l’escola.  

Les sancions imposades als alumnes seran proporcionals:  a la seva conducta , a la seva edat i a 

les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui passant.  

Es considera irregularitat (incidència) aquell acte que trenqui la convivència durant el temps de 

menjador i esbarjo. El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes: Irregularitat molt greus ,  

Irregularitat greu,  Irregularitat lleus.  

Qualsevol irregularitat es comunicarà al pares al mateix dia o al dia següent si el tema no s’ha 

pogut solucionar favorablement entre els alumnes. 

El servei de monitoratge vetllarà per solucionar la incidència en el moment i fer raonar a les 

parts. Informarà al tutor o tutora a les 15:00 hores. Aquest/a serà l’encarregat d’ informar a la 

família i trobar una solució. 

 

 



ACTIVITATS  

ESCOLA NORAI proposa incorporar els hàbits saludables en el conjunt de la vida, aprofitant el 

valor educatiu del temps d’oci i el joc. Entenem que assumir el protagonisme de vivències 

lúdiques afavoreix la integració dels continguts proposats.  

Les línies fonamentals d’acció són:  

* Alimentació sana i equilibrada. 

 * Reforçament d’hàbits relacionats amb la bona alimentació.  

* Treball de pautes d’higiene corporal.  

* Exercici físic a través de l’esport i el joc organitzat.  

Exemple d’activitats: jocs tradicionals, jocs esportius, joc lliure, jocs dirigits , en definitiva tots jocs 

d’exterior al pati de l’escola. Per els dies de pluja: sala d’informàtica, relaxació, tallers de pintura, 

manualitats, jocs de taula. Totes les activitats estan dirigides per monitors de temps lleure. 

 

Per normes de Covid/19 totes aquestes activitats  poden variar segons el protocol de seguretat i 

higiene. 

 


