
PLA MENJADOR 2020-21 

 

 

INTRODUCCIÓ O JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI 

 

La redacció d’aquest Pla General Anual de Menjador es basa en l´ordre 53/2012 

de la Conselleria d´Educació  per la qual es regulen els menjadors escolars dels 

centres no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana,  i  l´ordre  

43/2016 de la Conselleria d´Educació per la qual es modifica l´ordre 53/2012 de 8 

d´agost per la qual es regula el servei de menjador escolar. 

 

El servei de menjador és una prestació que ofereix el centre de forma opcional i no 

té caràcter obligatori. El menjador escolar és un servei complementari del nostre 

centre. 

Pretén conciliar la vida familiar i laboral. Respon a la demanda social que existeix 

entre les famílies. El servei cobreix les necessitats assistencials del menjar del 

migdia. El menjador escolar ha de ser un espai on es puga crear un clima educatiu 

i, per tant, un lloc de comunicació i de relació. 

 

OBJECTIUS A DESENVOLUPAR 

 

1.- En educació alimentària 

Fomentar l’autonomia personal de l’alumnat. 

Fomentar l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. 

Adquirir hàbits d’higiene. 

Inculcar hàbits de comportament socialment positius. 

Desenvolupar l’adquisició d’hàbits socials, normes d’urbanitat i cortesia, correcte 

ús i conservació dels útils del menjador. 

Fomentar en l’alumnat actituds d’ajuda, col·laboració i tolerància. 

  

2.- En educació en el temps lliure 

 



Aconseguir desenrotllar hàbits de conversa, conducta adequada, estudi i joc. 

Desenvolupar el companyerisme, respecte i tolerància. 

Potenciar i fomentar els moments de descans. 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI EN TEMPS DE PANDÈMIA 

 

El menjador escolar funciona per mitjà de la contractació del servici de l’empresa 

“COM A CASA”.Aquest curs escolar,per la situació sanitària que estem patint el 

nombre de comensals ha disminuït considerablement.S´ha prescindit del servei de 

cuina i s´ha optat per la modalitat cattering. Inclou la presència d’una responsable 

de cuina i 6 monitores , 3  contractades per l’empresa del menjador i 3 més que 

ens ha dotat extraordinàriament Conselleria.  

L´equipament del menjador escolar correspon a la dotació que va enviar  

Conselleria i que any darrere any s´anirà renovant per mantindre en bon estat el 

menjador.  

 

Protocol per al servei de menjador 

 

• Abans de menjar s'ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. 

Aquesta maniobra s'haurà de repetir a la finalització d'aquesta. Durant la mateixa 

s'ha de posar a la disposició de l'alumnat dispensadors de gel hidroalcohòlic o 

desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

• El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir 

aliments, estris ni begudes.  

• En el menjador escolar hi han cartells informatius sobre les normes per als 

usuaris i recordatoris de mesures d'higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat 

de mans, distanciament i ús de màscares). 

• Estan marcats i senyalitzats circuits d'entrada i eixida i llocs d'espera previs al 

servei. Serà obligatori portar màscara en els circuits d'entrada i eixida del 

menjador o en els locals on es menge.  

• Les safates són dispensades i recollides per una única persona. 



• En qualsevol cas s'han de diferenciar clarament les safates que tenen com a 

destinació comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentaria. Aquestes hauran de 

ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen 

al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.  

• Si l´elaboració i/o serveis de menjar està a càrrec d´una empresa aliena al 

centre, com un servei d´àpats,en les especificacions dels nous contractes 

s´hauran de fer referència al fet que s´han de prendre les mesures de prevenció 

establides en el document  

 

 

Mesures preventives generals en relació amb l´alerta pel COVID (SARS CoV-

2)  

 

L´organització del l'espai del menjador i els horaris s´ha planificat de tal forma que 

es possibilite el compliment de la distància interpersonal d'1,5 m. El centre compta 

amb 8 monitors/es ,3 de l´empresa i 4 ,dotació extraordinària de Conselleria.S´han 

organitzat els grups de comensals de la següent manera: 

 

-3r, 4t,5é i 6é de primària: aquest alumnat farà ús del menjador escolar que té una 

gran capacitat d´aforament. Les taules rectangulars seran ocupades per dos 

alumnes que mantenen la distància de seguretat de 1,5 m.Es manté en tot 

moment la distància entre les diferents taules.  

-Infantil: fan ús d´un aula d´infantil destinada exclusivament per al menjador. Els 

dos grups d´infantil de 4 i 5 anys mantenen la distància de seguretat entre ells i 

entre les diferents taules, i estan atesos per dos monitors/es. Les diferents taules 

,s´organitzen en la mesura del possible,respectant els grups bambolla.  

-1r i 2n de primària: fan ús d´un aula d´infantil destinada exclusivament per al 

menjador. Estan distribuïts mantenint la distància de seguretat entre ells i les 

diferents taules. Les diferents taules,s´organitzen en la mesura del 

possible,respectant els grups bambolla. Estan atesos per dos monitors/es. Es 

garantiran les condicions higièniques de les aules que proporcionen la seguretat 



alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros 

calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum. 

Donat que el nombre de comensals no és elevat i disposem d´espai 

suficient,l´alumnat dinarà en un sol torn. Les monitores esperaran als comensals 

dels que es fan càrrec, en la porta d´eixida destinada per a cada curs. En baixar la 

fila de cada classe,es faran càrrec a partir d´eixe moment del seu grup. Es 

rentaran les mans de manera ordenada i es dirigiran cap a l´aula o espai on 

dinaran. Les eixides es faran de manera escalonada i per les diferents portes 

assignades.  

-3ra 6é de primària: fan ús del menjador. S´han organitzats per grups i mantenen 

la distància de seguretat entre ells i entre les taules. Es fan càrrec dels grups 4 

monitores. 

 

Pel que fa a l´ús dels banys, infantil,1r i 2n farà ús dels banys ubicats en les aules 

d´infantil on dinen,3r i 4t de primària es netejaran les mans en els banys de la 

primera planta i 5é i 6é, es rentaran les mans en els banys de la planta baixa. 

Mentre estiguen al menjador, l´alumnat de 3r a 6é de primària,faran ús dels banys 

de la planta baixa respectant les normes d´ús.   

 

Personal monitor de menjador  

 

El personal del menjador podrà atendre, amb caràcter general, a més d´un grup de 

convivència estable,sempre que es garantisca la distància mínima interpersonal 

(1,5 m) entre ells. En aquestos casos, atés que s´atén diversos grups de 

convivència estable de convivència, el personal de menjador, haurà de fer ús de 

mascareta. En qualsevol cas, el personal monitor de menjador haurà d´usar 

mascareta amb caràcter obligatori. En aquest moment,dos monitores es fan càrrec 

de l´alumnat d´infantil, dos monitores de l´alumnat de 1r i 2n i 4 monitores, 

del´alumnat de 3r a 6é de primària.En funció de l´augment o disminució del 

nombre de comensals,l´organització dels monitors respecte dels grups, podria 

experimentar canvis, sempre adoptant les mesures de prevenció.  



Neteja i ventilació en el menjador escolar  

 

• Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial 

atenció en les superfícies de contacte més freqüents. 

• S'haurà de fer neteja i desinfecció després d´acabar el menjador. Quant a la 

ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, durant i en 

acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major 

temps possible.  

COMPOSICIÓ EQUIP PEDAGÒGIC DEL MENJADOR 

 

El nombre de cuidadores pot variar al llarg del curs escolar en funció del nombre 

de comensals.Actualment són 56 comensals. 

 

Direcció Eva Mª Arlandis  
Encarregada  Lidiana Martí  
Educadores Salvadora Miñana  

Mónica Miranda  
Sonia González  

Educadores COVID Alejandra Marín 
Míriam Llopis 
Davinia Simón 

Responsable cuina Mar Albadalejo 
 
 

 

CALENDARI  

 

El període ordinari de funcionament del menjador s’estendrà des del primer dia 

lectiu del mes de setembre de 2020, el dia 7, fins al 23 de juny de 2021, segons el 

Calendari Escolar aprovat anualment per  l’administració, tenint en compte l´horari 

de jornada contínua del centre. 

 

 

 



PLANIFICACIÓ DE L´ALUMNAT 

 

De dilluns a divendres de 14 h a 15:30 h dinarà tot l´alumnat d´infantil i primària en 

el mateix torn. 

 

La planificació del dia és la següent: 

-A les 14 h, recollida dels comensals ,que es rentaran les mans i ordenadament i 

entraran al menjador respectiu a dinar. 

-En acabar de dinar, neteja de mans i permanència al menjador. 

 

De 15.30 a 16 h, tant l´alumnat que s´ha apuntat a les activitats extraescolars de la 

vesprada com els que es queden al centre sense anar a cap taller, aniran a la 

zona exterior a l´espera de que s´inicie el taller o d´anarse´n  amb el/la tutor/a a un 

aula del centre. Aquest alumnat acabarà a les 17 h de la vesprada. L´alumnat que 

no ha triat cap activitat,se n´anirà a casa a les 15.30 h. Les famílies esperaran a 

l´entrada exterior al centre. 

 

USUARIS 

El servei de menjador pot ser utilitzat per tot l’alumnat que desitge fer ús del 

mateix (fixes i eventuals), així com de la resta de persones que treballen en el 

centre i que ho sol·liciten.Tots els usuaris han de conéixer les normes de 

funcionament del menjador i respectar-les. 

Priorització dels comensals: 

-Alumnat usuari de transport escolar beneficiari d´ajuda de menjador. 

-Alumnat beneficiari de l´ajuda assistencial de menjador. 

-Alumnat usuari de transport escolar sense benefici d´ajuda de menjador. 

-Alumnat els pares o tutors/es legals treballen, o en el cas de les famílies 

monoparentals que el pare,mare o tutor/a tinga incompatibilitat del seu horari amb 

l´horari escolar. 

-Alumnat ordenat, de major a menor, segons el nombre de germans i germanes 

que estan matriculats en el centre docent. 



FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

 

Les famílies que necessiten fer ús d´aquest servei, cumplimentaran el full 

d´inscripció del  menjador escolar, marcant l´opció que els interesse i anotant les 

dades sol.licitades. Comunicaran al centre qualsevol particularitat del seu fill/a 

(al.lèrgies, malalties,..), així com les possibles modificacions en els dies que es 

queda al menjador. 

Al començament del curs, es facilitarà a les famílies de tots els comensals, un full 

explicatiu amb les normes bàsiques de funcionament i organització del menjador 

escolar. 

Les famílies podran consultar els menús mensuals a la web del centre accedint a 

l´enllaç del menjador. 

Es disposarà d´un menú adaptat per  a les possibles al.lèrgies  i intoleràncies de 

l´alumnat, així com per aquells alumnes, que per motius religiosos o culturals ho 

sol.liciten. 

 

PREU DEL MENÚ I FORMA DE PAGAMENT 

En el present curs escolar 2020/21 el preu del menú ha quedat fixat per acord del 

Consell Escolar en 4 € diaris per comensal, tant per als fixes com per als 

eventuals. El preu inclou el menú més les 1.30h i mitja de vigilància per part de les 

7 monitores en el temps de dinar. 

 

Formes de pagament dels diferents usuaris: 

 

-Usuari fix: aquell/a alumne/a que es queda d´1 a 5 dies fixos a la setmana tot el 

curs escolar. Accedirà lliurement al servei tots els dies de funcionament amb 

pagament mensual (remesa). 

El pagament del rebut es realitzarà per domiciliació bancària els 10 primers dies de 

cada mes. En cas que els rebuts tornaren impagats, s’avisarà als interessats, 

perquè l’abonen abans del dia 20 del mes a què correspon el rebut i abonaran 2€ 

en concepte de despeses. 



Si han de faltar, per qualsevol motiu, hauran d’avisar a la persona encarregada del 

menjador de 8.45 a 9.15 h d’eixe mateix dia, personalment o al telèfon 96 652 75 

45. 

Si per  motiu justificat (malaltia, visita mèdica,...) i previ avís al centre, no poden 

utilitzar aquest servei ,només se li cobrarà la part proporcional que correspon a les 

despeses fixes (monitores contractades) que serien 2€ però a partir de la tercera 

falta consecutiva, és a dir, el primer i el segon dia no es contabilitzarà. Aquest 

import se li descomptarà del mes següent sempre que la solvència econòmica del 

menjador ho permeta. L´impagament de dos rebuts consecutius suposarà la baixa 

de l´alumne del menjador  escolar fins que pague el deute pendent. Els canvis 

realitzats als dies d'ús de menjador es realitzaran la última setmana del mes per al 

mes següent. 

L´alumnat que no assistisca al menjador perquè se´n van d´excursió, tindrà dret a 

la devolució del 100% del preu del menjador. 

 -Usuari becat: aquell/a alumne/a que ha rebut l´ajuda del menjador escolar 

sol.licitada, tant als que se´ls ha concedit un percentatge com als que se´ls cobreix 

la totalitat del preu del menú. Mensualment,els primers 10 dies i a través del banc, 

es cobrarà a les famílies de l´alumnat becat, la diferència entre l´ajuda i el preu del 

menú 

L´alumnat amb ajudes de menjador , han d´assistir tots els dies de la setmana al 

menjador. 

-Usuari eventual: aquell/a alumne/a que es queda esporàdicament al menjador 

també farà arribar el número de compte i se li passarà l’import en la remesa del 

mes corresponent. 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT 

En el funcionament del menjador, amb caràcter general es seguiran les pautes 

contemplades en el RRI i en el Pla de Convivència del centre. En aquest apartat 

es fa referència només a les normes que son específiques del menjador i les que 

estant presents en altres àmbits de la vida del col·legi, incideixen en la bona marxa 

d’aquest servei. 



L’alumnat ha de consumir la major part dels aliments que componguen el plat de 

menjar. Quan un alumne/a no puga prendre algun tipus d’aliment, la seua familia 

haurà de de justificar-ho per escrit i baix prescripció mèdica. 

Tindre cura  del material i abonar el desperfectes causats pel mal ús. 

Respectar les normes bàsiques de convivència i bona conducta, reflectides en el 

Pla de Convivència del Centre. 

Practicar les normes bàsiques d’higiene personal. 

Respectar a les persones que atenen el servici del menjador. 

L’alumnat que utilitze el sevei de menjador no podrà abandonar el centre si no 

vénen a  recollir-lo els seus familiars fins l'hora marcada. L'alumnat amb 

autorització pot anar-se'n sol. 

L´alumnat que per prescripció del metge hagen de prendre qualsevol medicament 

durant l’hora de menjador hauran de portar a l’encarregada l’autorització signada 

de la familia, així com la recepta del metge. 

Per a poder utilitzar el servici de menjador haurà d’haver assistit a classe al matí. 

Si l’absència a classe es justifica i no és de forma reiterada podrà fer ús del servici. 

En cas de faltes greus o reiteració de faltes lleus la directora o encarregada del 

menjador,prendrà les mesures oportunes i aplicarà el que disposa el Pla de 

Convivència del centre. 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 

Durant el temps dedicat al menjador, s’observaran les mateixes normes que en la 

resta de la jornada. 

-Llavar-se les mans abans i en acabant de dinar. 

-Romandre ben assegut en les taules fins a acabar de menjar.  

-Cuidar i utilitzar correctament els utensilits de parament. 

-No tirar objectes ni restes de menjar al sòl. 

-Procurar mantindre un to de veu baix, evitant crits. 

-Sol·licitar ajuda amb correcció. 

-Utilitzar un llenguatge correcte. 



-No traure els aliments del menjador. 

-Entrar en les diferents dependències destinades a menjar, sense córrer i sense 

espentar, en l’ordre que indiquen les monitores. 

-Alçar la mà per demanar ajuda o alguna altra cosa. 

 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 

Depenent del grau d’incompliment o gravetat de la situació, els responsables del 

menjador i la directora del centre, prendran les mesures necessàries de la manera 

més immediata possible, tendents a corregir les conductes contràries a les normes 

de convivència, sempre dins de les directrius marcades en el Pla de Convivència. 

Entre les mesures correctores de les conductes contràries a les normes, podran 

aplicar-se: 

-Advertència verbal i reflexions sobre la seua conducta. 

 

 

-Advertència escrita als pares, mares o tutors (mitjançant la web família). 

-Pèrdua del dret a participar en jocs o activitats d’oci. 

-Realització de tasques relacionades amb la falta comesa. 

-Pèrdua de l’ús del sevici de menjador pel temps que determine la direcció del 

centre. 

S´informarà a la comissió del menjador trimestralment de les incidències que es 

produïsquen. 

 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

 

A més del Consell Escolar del Centre que té assignades les funcions que 

s'especifiquen en la legislació vigent, hi ha la Comissió de Seguiment i Control on 

estan representats tots el membres de la comunitat educativa amb incidència en el 

servei de menjador. Les seues funcions són elaborar, revisar i fer un seguiment 

del RRI del menjador: 



Està formada per: 

Directora del centre Eva Mª Arlandis Pérez 

       Encarregada Lidiana Martí Moltó 

Rerepresentant educadores  a determinar 

Rerepresentant famílies  a determinar 

Rerepresentant del personal no docent     a determinar 

Rereresentant dels mestres a determinar 

 

 

6-CALENDARI DE REUNIONS 

 

a-reunió amb les famílies. Aquest curs s'informarà les famílies mitjançant la web 

familia i   

se'ls facilitarà un document informatiu.,  

b-reunió amb l´equip pedagògic del menjador. L´encarregada es reunirà 

inicialment i una vegada per trimestre amb les monitores i la responsable de cuina 

per informar i avaluar el funcionament del menjador escolar. Al final del curs, es 

confeccionarà la memòria del menjador tenint en compte les aportacions de 

l´equip pedagògic. 

 

 

 

PLA DE SEGUIMENT I CONTROL 

S´utilitzaran diferents registres per controlar el funcionament del servei: 

a-controls a càrrec de l´empresa. 

b-anàlisi i controls sanitaris realitzats per laboratoris. 

c-control de qualitat higiènic-sanitari.d-control de qualitat nutricional.e-anàlisi 

bacteriològic: instal.lacions, estris,... 

 

 

 



AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR 

 

 Les ajudes de menjador escolar podran sol·licitar-se pels pares, mares o tutors 

legals dels alumnes que cursen 3,4 i 5  anys d’Educació Infantil o de 1r a 6é 

d’Educació Primària, quan siguen publicades al DOGV. El centre escolar enviarà 

una circular informativa i a través de la web família,a tot l’alumnat destinatari. Les 

ajudes de menjador escolar aconseguixen un percentatge del preu del menú 

escolar o la totalitat del preu. Per tant, els pares o mares estan obligats a abonar la 

diferència entre l’ajuda rebuda i els cost de la minuta diària que tinga establert el 

menjador.  

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Les consultes relacionades amb el servei de menjador, es faran a  l´encarregada 

del menjador, de  dilluns a divendres de 8’45h a 9h.15h. telefònicament o de 

manera presencial amb cita prèvia. 

 


