PLA
DEFUNCIONAMENT
DEL
SERVEI
DE
MENJADOR
ESCOLAR
(curs
2017-18)
1.
MODALITATDELAGESTIÓDELSERVEIESCOLARDEMENJADOR
Correspon a l’AMPA la gestió integral del Servei de Menjador d’acord amb allò establert en el conveni
de col·laboració que se signa anualment amb aquesta finalitat amb el Consell Comarcal del Gironès.
El personal de cuina és contractat directament per l’AMPA. El personal de monitoratge és contractat
perl’AMPA
atravésdel’empresaRecrea’t.

2.
CALENDARIDEPRESTACIÓ
VACANCES
●
NADAL:del23de

desembrede2017al7
degenerde2018,
ambdósinclosos.
●
SETMANASANTA:del

24demarçal2d’abril
de2018,ambdós
inclosos.
●
FestalocalaGirona

ciutat:29/10/17i
25/07/18
●
Diesfestiusdelliure

disposicióacordatspel
ConsellEscolar:
13/10/17,7/12/17,
9/02/18i30/04/18
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3.
ESPAIS
I
INSTAL·LACIONSDELCENTRENECESSARISPERALSERVEI
Els espais utilitzats per a la prestació del servei són els següents: cuina, menjador, pati, gimnàs, sala
de psicomotricitat, biblioteca i les aules necessàries per a realitzar les activitats complementàries. Es
faranservir
leseinesimaterialsqueesconsiderinnecessaris.

4.
CAPACITATMÀXIMA
Lacapacitat
totaldelmenjadorésde150comensalspercadatorn.
El nombre d’alumnes usuaris fluctua segons el dia de la setmana, ja que hi ha alumnes que només es
quedenunsdiesdeterminats,peròlamitjanatotalglobaldelconjuntdetornsesmouentre180-190.
L’horaridel
ServeideMenjadorperatotselsalumnesésde2/4d’1ha3hdelmigdia.
Elmenjadors’organitzaendostorns:
1rtorn:deP3finsaP5.
2ntorn:de1ra6è.Tambés’hipotafegirelpersonaldocent,d’administracióiserveisquehodemani.

5.
PERSONALTREBALLANTPERALACORRECTAPRESTACIÓDELSERVEIDEMENJADOR
-Supervisor/a
-Cuinera
-Ajudantde
cuina
-1Coordinador/a
-7monitors/res

6.
ESTUDI
QUALITATIUIQUANTITATIUDELSMENÚSIPLANIFICACIÓDELSMATEIXOS
Les racions i els menús programats han estat valorats pel Departament de Salut i es consideren totes
lesrecomanacionspertaldedisposard’unaprogramacióequilibrada.
Es tenen en compte tant aspectes nutricionals (número de grups d’aliments, freqüència d’utilització
dels diferents aliments, etc.) com sensorials i educatius (textures, temperatures, sabors...), utilitzant
tècniquesculinàriesbenvariadesiapropiadesal’edatilescaracterístiquesdelscomensals.
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En aquest sentit, el Servei de Menjador atén les recomanacions establertes per l’Agència de Salut
PúblicadeCatalunya,enelqueafectala
programaciódelsmenúsordinaris.Veieudocumentenllaçat:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_al
imentaria/documents/arxius/guialimentacio.pdf
Seguint aquestes recomanacions, l’escola disposa d’un menú ordinari. No obstant això, s’atendran les
necessitats específiques que es poden derivar de l’alumnat amb al·lèrgia o intolerància a algun
aliment (acreditades per certificat mèdic) i de l’alumnat que provisionalment requereixi de dieta
tova.
El menú de l’escola és aconfessional, basat en la dieta mediterrània i el seu disseny atén allò
establertperlaGeneralitatdeCatalunya.Veuredocument:
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/guia_educatius.pdf
S’atenentotselsrequerimentsdelesInspeccionsperiòdiquesdelDepartamentdeSalut.

Comunicaciódelesintolerànciesilesal·lèrgiesperpartdelesfamílies
Les famílies han de comunicar a la Direcció del Centre per escrit, adjuntant el certificat mèdic, les
intoleràncies i les al·lèrgies alimentàries que afectin l’alumnat per tal que es puguin tenir en compte a
l’hora de dissenyar els menús adaptats als al·lergens alimentaris. A partir d’aquesta comunicació, la
Direcciódel
centrecompartiràlainformacióamblasecretariadel’AMPA,elcoordinadorilacuinera.

7.
PREU
USUARISSERVEIMENJADOR
Preumenúfix
Alumnat

4,90€/menú

Altrespersonesusuàries
delservei

Preumenúeventual
5,50€/menú(adquisicióprèviadetalonariambdeu
tiquetsperimporttotalde55euros)
3,50€/menú

S’entén per preu menú fix aquell determinat per l’alumnat que fa ús del Servei de Menjador més de
tres dies a la setmana. El preu menú eventual ve determinat per l’alumnat que fa ús del Servei de
Menjadorfinsaunmàximdetresdiesa
lasetmanaoesporàdicament.

CobramentdelServeideMenjador
El Servei de Menjador a preu de menú fix es paga, per part de les famílies, per domiciliació bancària.
Els rebuts es giren mensualment, la primera setmana del mes següent del servei. Es giraran 9 rebuts
de97,45€.
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Pel que fa al Servei de Menjador a preu menú eventual, el pagament es realitza amb l’adquisició
prèvia del talonari de deu tiquets, que es troba a disposició a la Secretaria de l’AMPA i es paga en
efectiu. El talonari es ven a la Secretaria de l’AMPA per un import total de 55 euros. Cada tiquet dona
dretal’alumne/aperaundiadeServeideMenjador.
El talonari de menú eventual caduca cada any escolar. En el cas que l’alumne/a no hagi exhaurit tot el
talonari dins el curs escolar, es podrà presentar a la Secretaria de l’AMPA, dins l’any escolar, per tal
quese’nfacilarenovaciópelcursvinent
segonselprocedimentques’estableixi.

Gestiódel’alumnatambdretabeca
Les famílies poden gestionar les beques menjador que tramiten les administracions competents. Des
de l’escola s’informa a totes les famílies dels terminis i documentació necessària per tramitar les
ajudesdemenjador.
Les administracions competents informen a la Direcció del Centre de les beques concedides, tant si
són parcials com totals. Aquesta lliura a la Secretaria de l’AMPA el llistat d’alumnes becats per tal que
es pugui tramitar l’alta al Servei de Menjador i l’afectació concreta per a la gestió dels rebuts
corresponents.

Admissiódel’alumnatalServeideMenjador
Per tal de disposar del dret al Servei de Menjador s’ha d’haver donat d’alta l’alumne/a a la Secretaria
de l’AMPA com a usuari/ària del servei i estar al dia en els pagaments escaients. En el cas que
l’alumnat sigui baixa del servei per causes mèdiques, caldrà que procedeixi a comunicar-ho a la
Secretaria de l’AMPA per tal de gestionar la baixa provisional del servei, als efectes econòmics.
Aquesta baixa només es compensa econòmicament quan el temps d’aquesta contingència és
superioraunasetmana.
En aquest sentit, pels usuaris esporàdics del Servei de Menjador s’estableix l’obligació que el dia que
es vulgui fer ús del servei l’alumnat lliuri al mestre o a la mestra, a les 9h, el tiquet corresponent del
menjador, amb les dades correctament formalitzades. No s’admetran al menjador alumnes que facin
ús del Servei Menjador esporàdicament que no hagin presentat el tiquet segons les indicacions
d’aquestparàgraf,exceptecausadeforçamajorqueseràvaloradapelcentre.

ESCOLAVERD·PlafuncionamentServeideMenjador
·
4

Als efectes d’una correcta coordinació i per assegurar l’efectivitat del control d’assistència, la
Secretaria de l’AMPA mantindrà actualitzada la llista d’alumnes amb dret al servei de menjador i
comunicarà
semprelesbaixesienquinefectealCentre.

Impagament
En el cas que es retorni algun rebut del Servei de Menjador corresponent al servei fix, decau el dret a
continuar fent ús del Servei de Menjador per part de l’alumnat. No pot fer ús del Servei de Menjador
l’alumnatquenohasatisfetlaquotamensualcorresponentotédeutependent.
A aquests efectes, en el moment que la Secretaria de l’AMPA detecti que ha vingut retornat algun
rebut bancari, comunicarà formalment a la família que es tracti el fet, perquè de forma immediata
procedeixi a fer efectiu el deute a la Secretaria de l’AMPA en el termini de la mateixa setmana en
curs. Per garantir aquesta immediatesa, s’informarà als telèfons comunicats per la família, a les
adreceselectròniquesquehagininformatienfulllliuratal’alumne/aqueestracti.
Si en el termini d’una setmana la família no ha satisfet el deute, es donarà la baixa automàticament
delServeideMenjadordel’alumnat.
El deute que caldrà liquidar correspon al preu del Servei de Menjador mensual impagat, més les
despesesbancàriesques’hagingeneratal’AMPApelretorndelrebut.
Els models de comunicacions que es faran arribar a les famílies que tinguin un impagament s’annexa
aaquestdocument.

8.
ASPECTESEDUCATIUSICRITERISALIMENTARISQUEHANDEGUIAREL
DESENVOLUPAMENTDELSERVEI
Lesfuncionsdelmenjadorescolarhandeserlessegüents:
a)Educativa:responaunesnecessitatsbàsiquesitreballal’adquisiciód’unshàbitsadequats:
●
●
●
●
●

ProporcionarunacompanyamentpositiualsusuarisduranttotelServeideMenjador.
Proporcionar als comensals un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com
desdecriterishigiènics,sensorialsieducatius.
Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com els aspectes
socialsideconvivènciaenelsàpats.
Potenciarlavarietatilaidentitat
gastronòmicadelazona.
Proposar la col·laboració dels alumnes en feines senzilles, com per exemple, servir les racions
alscompanys,etc.

b) Social: entre d’altres, l’escola col·labora amb les administracions competents perquè es tramitin i
concedeixin
elsajutsal’alumnatqueho
requereixi.
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9.
PROGRAMACIÓD’ACTIVITATSDELLEUREIPREVISIÓD’ESPAISUTILITZATS
El/la Coordinador/a gestionarà els torns de menjador, esbarjo i biblioteca. Estarà operatiu/va durant
totl’horariques’especificaalataulaadjunta.
HORA

ALUMNES

LLOC

RESPONSABLE

12.25-12.30

Alumnesd’EI

Aulailavabos
Rentarieixugarmans

3monitors/es

12.35-13.30

Alumnesd’EI

Menjador

12.30-13.00
12.30-13.30
13.35-13.45

AlumnesCMiCS
(voluntari)
Alumnesde1ra6è
Rentarmans

Biblioteca
Pati
Pati

1monitor/a
3monitors/es

13.45-14.45

Alumnesde1ra6è

Menjador

4monitors/es

13.30-14.00
14.00-15.00
13.30-15.00

AlumnesP3iP4
AlumnesP3iP4
AlumnesP5

Gimnàs
Pati
Pati

2monitors/es

14.45-15.00

Totselsalumnes

Pati

7monitors/es

1monitor

Hi ha alguns dies de la setmana que durant la franja horària de 13.45 a 14.45 h es realitzen activitats
extraescolars.
La Direcció de l’escola informarà al Coordinador dels alumnes que assisteixen al Suport Escolar
Personalitzat(SEP)ielsdiesihoresquehofaran,perquèhotinguipresentperal’organització.

Diesdepluja>EDUCACIÓINFANTIL
Porxo
13.30-13.45
13.45-14.45

AuladePsico

Gimnàs

Biblioteca

P3,P4iP5
P3,P4iP5
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14.45-15.00

Totselsalumnesaniranalessevesaulesjuntament
ambelmonitor

Diesdepluja>EDUCACIÓPRIMÀRIA
Porxo

Gimnàs

AuladePsico

Biblioteca

12.30-13.35

3ri4t

6è

1ri2n

5è

14.45-15.00

4t,5èi6è

1r,2ni3r

10.
PREVISIÓD’INFORMACIÓALESFAMÍLIES
Les famílies poden accedir a tota la informació del Servei de Menjador a través del web de l’AMPA on
consten, entre d’altres, la programació dels menús, el preu del servei, el calendari del servei i el Pla
deFuncionament.
També consta l’horari d’atenció a Secretaria perquè les famílies puguin fer arribar els temes
d’interès.
Així mateix, consten les dades de contacte perquè les famílies puguin adreçar les consultes,
suggeriments i queixes del Servei de Menjador que considerin adients. La forma de fer arribar
aquestesconsultes,suggerimentsiqueixesés:
a)

Per trucada telefònica a la Secretaria de l’AMPA, deixant constància del que interessa i de
lesdadesnominalsdelapersonainteressada:972228246
b) Percorreuelectrònicalesadrecesinformadesperl’AMPAenelweb:
menjadorescolaverd@gmail.com
c) Per escrit, a l’adreça de la Secretaria de l’AMPA, o a la bústia de l’AMPA que físicament està
situadaal’entradadel’escola.
d) Per reunió informativa sol·licitada expressament per algun dels mitjans anteriors. En aquest
sentit, la reunió informativa amb les famílies interessades serà atesa per la Comissió de
Menjador prèvia concertació de dia i hora a través de la Secretaria de l’AMPA. S’aixecarà
actad’aquestaentrevista.
Durant el curs, l’AMPA farà arribar les informacions rellevants i específiques que afectin a un
alumne/a o a una família en relació al Servei de Menjador per escrit, a través del coordinador del
servei. Aquestes comunicacions podran ser trameses per correu electrònic, i formalment, a través de
comunicatlliuratal’alumnat.
A finals de curs les famílies reben un informe sobre el seguiment del menjador escolar per part de
cadaalumne/a.
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11.
PARTICIPACIÓISUPERVISIÓ
COMISSIÓDEMENJADORESCOLAR
És un òrgan paritari format per les persones designades per la Direcció de l'Escola i la Junta de
l'AMPA per fer el seguiment del funcionament de les activitats del menjador i de la cuina. Els seus
membress’escollirananualment.
Segons els temes a tractar, hi pot participar el personal del servei de cuina i/o menjador designat
perl’AMPA
ol’escola.
Es responsabilitzarà de fer el seguiment de la qualitat del servei ofert, i de fer propostes de millora si
s'escau. També es responsabilitzarà d’assegurar la correcta notificació i comunicació a les famílies
dels aspectes rellevants que afecten l’alumnat en el Servei de Menjador (conducta alimentària
irregular, temes disciplinaris, situacions d’impagament i baixa temporal o definitiva del Servei de
Menjador).
Es reunirà, com a mínim, a raó trimestral i quan les necessitats ho requereixin. A principis de curs
s’establiràelcalendaridereunions.
A cada reunió s’aixecarà acta escrita. A aquests efectes, periòdicament la Comissió designarà d’entre
elsseusmembreslapersonaqueassumiràlesfuncionsdePresidentiSecretari.
FuncionsComissiódeMenjador
●

●

●
●

●
●

●

Fer el seguiment de la correcta aplicació i compliment del Pla de Funcionament del menjador
icuina.
Consensuar les propostes de modificació del Pla de Funcionament, que aprovarà el Consell
Escolar.
Promourelamilloradelesinstal·lacionsiequipamentsdelmenjadorescolar.
Supervisar les decisions preses pels responsables de menjador respecte a l’organització,
funcionament,tasqueseducativesialtresnormesqueregeixenelPladeFuncionament.

Vetllarperlacontinuïtatd’hàbitsivalorsimpartitstantenlesaulescomalmenjador.
Acordar les comunicacions rellevants a les famílies que correspongui respecte el Servei de
Menjador: règim disciplinari aplicat a l’alumnat, notificacions de baixes provisionals i
definitives,entred’altres.
A la finalització de cada curs escolar, la Comissió de Menjador elaborarà un informe sobre el
funcionament del servei, que ha de ser tramès al Consell Comarcal del Gironès i al Consell
EscolardelCol·legi.
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12.
NORMATIVADEMENJADOR
12.1.
FUNCIONSDELPERSONAL
LainformacióexhaustivaestrobaenelsannexosdelPladeFuncionament.
Comamarcdelesresponsabilitats,corresponenlessegüents:
SUPERVISOR/A: supervisa la correcta aplicació del Pla de Funcionament del Servei de Menjador, i tot
el que afecta a les obligacions i prescripcions normatives vigents en matèria de control i seguretat
alimentària, i control i seguretat del menjador escolar. Coordina el conjunt del servei, gestiona les
comunicacions amb la cuina. Audita el servei de cuina, fa el seguiment de les actuacions sanitàries,
planifica menús, i atén les incidències rellevants que li siguin comunicades pel personal de cuina i
pel/perlaCoordinador/a.
COORDINADOR/A: es responsabilitza de la correcta aplicació del Pla de Funcionament del Servei de
Menjador, dinamitza i es responsabilitza de la gestió diària del servei i registra i comunica les
incidències diàries rellevants a Direcció perquè pugui informar-ne als tutors i a les famílies si s’escau .
Comunica també les incidències greus i molt greus a la Comissió de Menjador segons el procediment
establert. Serveix d’enllaç entre equip de menjador i cuina. Assumeix la correcta cura i atenció de
l’alumnat durant tot el temps de Servei de Menjador per garantir les adequades condicions d’oci i de
menjador, en termes de benestar i salut per als infants. El coordinador disposa de formats de
comunicacions (segons annex a aquest Pla de funcionament), per tal de mantenir informades les
famílies i persones legals representants de l’alumnat dels fets rellevants que hagin succeït durant el
ServeideMenjador,atenentelqueestableixaquestPla.
MONITORS/ES: atenen els alumnes d’Educació Infantil i Primària, i en tenen cura durant tot el temps
del Servei Menjador, per garantir un correcte benestar i salut dels infants. Són els/les
treballadors/es capacitats/des per a efectuar les tasques pròpies dels monitors de menjador, és a dir,
participar en la tasca d’acompanyament i guiatge dels infants durant els àpats al menjador escolar,
d'acord amb els objectius genèrics a nivell nutricional i d'educació alimentària, i sota la Direcció del/la
Coordinador/a del servei. Els/les monitors/es de menjador han de vetllar per la seguretat i la salut de
lamainadaiperunsnivellsòptimsd'higienetantpersonalcomdel'espaidelmenjador.
RESPONSABLE CUINA: és la persona sobre la qual recau la responsabilitat de totes les activitats que
es duen a la cuina, seguint la dinàmica establerta i acordada amb la Comissió, i que garanteix la
correctaelaboraciódelsmenús,segonsnormessanitàriesideseguretatalimentària.
També és la seva responsabilitat assistir a les inspeccions i auditories per part dels diferents
organismes, conèixer-ne les conclusions i fer el seguiment de les possibles incidències i la seva
correctaresolució.
AJUDANT DE CUINA: és la persona que dona suport a la responsable de cuina durant la jornada
laboral, fent tasques de preparació, neteja o emmagatzematge d'àpats, i en general altres tasques
queesprecisinpelfuncionamentdelaCuina.
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Tot el personal del Servei de Menjador disposa de la titulació oficial adient per realitzar les tasques
queelscorrespon.

12.2.
ORGANITZACIÓIFUNCIONAMENTDELMENJADOR
Elmenjadors’organitzaendostorns.
EDUCACIÓINFANTIL·1rTORN(de12.30a15h)
●

A les 12.25h, tots els grups d’Educació Infantil es prepararan per anar a dinar. Amb l’ajuda dels
monitors/res, tots els nens i nenes es rentaran i s’eixugaran les mans en els lavabos del costat de
lesseves
classes.

●

A continuació tots aniran al menjador acompanyats pels seus respectius monitors/res i s’asseuran
a les taules que se’ls haurà assignat. Els monitors tindran cura en tot moment dels nens i nenes
que tinguin al seu càrrec: que no es moguin del seu lloc, que s’asseguin correctament i que
menginunamicadetot.

●

ElsalumnesdeP3,P4iP5sempretindranelmateixmonitordereferència.

●

Els nens i les nenes de cada grup hauran d’esperar asseguts a la taula fins que acabin de dinar tots
els seus companys. En el casos que el ritme de menjar sigui molt lent, un monitor en tindrà cura i
elsaltres
aniranalpatioalgimnàs.

●

A les 13.30 h els nens i nenes d’Educació Infantil s’incorporaran al pati. Els alumnes de P5 s’hi
estaran fins a les 15 h, i els nens i nenes de P3 i P4 aniran al gimnàs de 13.30 a 14 h. Si s’escau es
podrà allargar l’horari dins els gimnàs. A continuació també aniran al pati sota la vigilància dels
monitors respectius. Els alumnes de P-3 entraran a la galeria per anar al wc, rentar les mans i
preparar-seperlaclasse.

●

Per començar les classes de les 15 h hi haurà dos timbres d’avís abans accedir a les aules: a les
14.55 h els alumnes aniran a rentar-se mans/wc i a les 15 h els monitors deixen els nens i nenes
ambels/lesmestrescorresponents.

PRIMÀRIA·
2nTORN(de12.30a15h)
●

A les 12.30 h quan toqui el timbre tots els nens i nenes des de 1r fins a 6è sortiran al pati, excepte
els alumnes voluntaris de CS i CM que vulguin anar a la biblioteca (12.30 a 13h). Es podrà anar a la
bibliotecacadadiaexcepteelsdijous.L’aforamentmàximdel’espaiésdevint-i-cincalumnes..

●

Elmonitordelabibliotecavigilaràqueelsalumnestinguincuraenl’úsdelsordinadorsimaterial.

●

Lavigilànciadelpatilafaran3monitorsialabibliotecan’hihaurà1.

●

A les 13.35 h els monitors de vigilància tocaran el timbre per anar a rentar mans. Els alumnes es
distribuiran en dos grups i es rentaran i s’eixugaran les mans. Un grup anirà a la font i l’altre als
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lavabos. Els encarregats del menjador repartiran el sabó amb el dosificador i la tovallola de paper
pereixugar-se.
● Després
dedinarelsalumnessortiran
alpatiis’hiquedaranfinsl’horad’entraraclasse.

●

Per començar les classes a les 15 h hi haurà dos timbres: a les 14.55 h els alumnes deixaran de
jugar i aniran a rentar-se mans/wc i a les 15 h es col·locaran en files per cursos en el porxo per
tald’entrarenordreisilenci.

12.3.
NORMESDECONVIVÈNCIA
En tot moment s’ha de mantenir i s’ha de fer mantenir una actitud correcta i cívica a fi que el servei
pugui desenvolupar-se amb tota normalitat. Cal estimular la col·laboració de tots els usuaris i
respectar i fer respectar en cada moment les NOFC (Normes de Funcionament i Organització del
Centre)quequedenincorporadesenaquestPladeFuncionament.
Les faltes i sancions inclouen aquelles establertes al Títol V, CAPÍTOL 4: Règim disciplinari de
l’alumnat de les NOFC i les pròpies del Menjador, detallades al TÍTOL VII, CAPÍTOL 3: Serveis Escolars
delesNOFC.
Tipologiaespecíficadelesfaltesilasevagradació,relacionadesambelServeideMenjadorescolar:

FaltesLleus:
FALTESiCONDUCTES
CONTRÀRIES
A
LA
CONVIVÈNCIA

MESURESCORRECTORES/QUILESEXECUTA

a)L’incomplimentdelesnormesdelpati,del
menjadoridelabibliotecaques’especifiquenen
aquestPla.

Correspondràalpersonalmonitoraplicarla
mesuracorrectivaipreventivaescaientsotael
criterideprofessionalitatiproporcionalitatala
faltacomesa.

b)Molestarelscompanys.
c)Desatendreelsavisosdelsmonitors.
d)Qualsevolacteinjustificatquealterilleument
eldesenvolupamentnormald'activitatsdinsde
l'horaridemenjador.

Podenservircomaorientaciólesmesures
següents:seuresensejugariretiradadeljoc,
canvidetaula,ferdemanardisculpes,ferfer
tasquesdinselServeideMenjador...

FaltesGreus(Contràriesperalaconvivència)
:
FALTESiCONDUCTES
CONTRÀRIES
A
LA
CONVIVÈNCIA

MESURESCORRECTORES/QUILESEXECUTA
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a)Elsactesd’indisciplinailesinjúriesoles
ofensescontramembresdelacomunitatescolar
b)Amenaçar,insultaroagredirmembresdela
comunitatescolar.
c)Portarobjectesperillosos
d)Eldeteriorament,causatintencionadament,
delesdependènciesdelCentre,odelmaterial
d’aquestodelacomunitatescolar.
e)Lareiteracióenlacomissiódefalteslleus.

Elcoordinadorseràelresponsabled’aplicarla
mesuracorrectoraimmediatairegistraràla
incidènciaenelllibreelectrònicestablerta
l’efecte.LaComissiódeMenjadorrecolliràla
incidènciaiinformaràalafamíliadelsfets
(seguintelmodelescritestablert)pertalque
puguincol·laborarenlasevarectificaciói
prevenció.
Entrelesmesuresaaplicar,espotdecidirla
retiradadelServeideMenjadorfinsatresdies.
iesnotificaràimmediatamentalesfamíliesi
alumne/apercomunicatescritsignatperla
Directoradelcentrecomarepresentantdela
ComissiódeMenjador.

Moltgreus(Greumentperjudicialspera
laconvivència)
:
FALTESiCONDUCTES
CONTRÀRIES
A
LA
CONVIVÈNCIA

MESURESCORRECTORES/QUILESEXECUTA

a)Abandonarelrecinteescolarsenseautorització
escrita.

Siescometenaquesttipusdefaltes,
l’alumnatperdràeldretd'utilitzarel
ServeideMenjadorescolardeforma
temporaloindefinida.

b)Elmobbing,lesvexacionsoleshumiliacionsa
qualsevolmembredelacomunitatescolar,
particularmentaquellesvexacionsquetinguinuna
implicaciódegènere,sexual,racialoxenòfoba,oes
realitzincontral’alumnatmésvulnerableperlesseves
característiquespersonals,socialsoeducatives.
c)Eldeterioramentgreu,causatintencionadament,de
lesdependènciesdelCentre,delseumaterialodels
objectesilespertinencesdelsaltresmembresdela
comunitateducativa.
d)Elsactesinjustificatsquealteringreumentel
desenvolupamentnormaldelesactivitatsdelCentre.

Lasancióseràd’aplicacióimmediatai
executadaperlaDirecciódelCentre,
sotaelvistiplaudelaComissióde
SeguimentdeMenjadori,malgratsigui
d’execucióimmediata,seràlaComissió
deConvivènciadelConsellEscolarqui
prendràladecisiódefinitiva.
Lesfaltesmoltgreusescomunicaran
a
lafamíliapertelèfoniperescrit.

e)Lesactuacionsilesincitacionsaactuacions
perjudicialsperalasalutilaintegritatpersonaldels
membresdelacomunitateducativadelCentre.
f)Lareiteradaisistemàticacomissióde
conductes
contràriesalesnormesdeconvivència
enelCentre.
g)Lareiteracióenlacomissiódefaltesgreus.
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NORMESDELMENJADOR
Totselsnensineness’asseuranalestaulesquese’lshagiassignat.
El/la Coordinadora o la persona que ella assigni poden redistribuir les taules, en cas que quedin
espaisbuits.
Elsnensinenesnocomençaranadinarfinsqueunencarregatdetorndonipermís.
Durantl’estonadedinarelsnensineneshanderespectarlessegüentspautes:
- Només es podran aixecar de la taula per anar a buscar pa i aigua. Se serviran el menjar ells
mateixosprocurantestablirunordrerotatiupercomençarprimer.
- No poden entrar a la cuina. La baieta, papers de diari, etc es trobaran al costat de la pica del
menjador.
- Faranbonúsdelmenjar,sensefer-lomalbé,nillençar-lo.Calquemenginunamicadetot.
- Tindrancuradelsestrisimobiliaridelmenjador.
- Parlaranambuntodeveumoderatambelscompanysdelataula.
- Evitaranbarallesiinsultsambelscompanys.
- Recolliraniordenaranlataulaabansdesortirdelmenjador.
- Sortiranambordreamesuraquela
personaresponsabledonipermís.

●
●
●
●

NORMESDELPATI
●
●

●

●
●

Les pilotes que vagin a parar darrera la porta metàl·lica del pati (escales pati/menjador: sortida
d’emergènciamenjador)hand’agafar-leselsmonitors,maielsalumnes.
Calevitarlessegüentsaccionsdelalumnesperprevenirpossiblesincidències:
-Saltarmoltsesglaonsdelporxodecop.
-Enfilar-sealcastelloalacaseta.
-Passejar-sesobreelvoladísdelesparetsdeP3idelapinturamuraldelpati.
-Seurealabaranadelgimnàs/menjadorienelpedrísdelareixaquedónaalcarrer
Ningúpotabandonarelpati,sense
permísdelmonitorresponsable.
Enelporxoidarreraelcastellnoes
potjugarapilota.
Calrespectarelsdiesd’úsdelapistadefútbolsegonscadacicle:

Migdia
●

Dilluns

Dimarts

C.Superior

C.Mitjà

Dimecres

Dijous

Divendres

C.Inicial

Alapistadebàsquetnoéspermèsjugarafútbol.

NORMESDELABIBLIOTECAENHORARI
DEMENJADOR
●
●
●
●

Labibliotecaésunespaiperferdeures.
Espodenllegirllibresqueportinels
alumnes,peròNOespodenagafarllibresdelabiblioteca.
Els ordinadors NOMÉS es poden utilitzar per buscar informació relacionada amb els deures.
L’ordinadorcentralestàreservatperlaCoordinadoradebiblioteca.
Lestaulesilescadiress’handedeixarordenades.
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12.4.
REGISTRED’INCIDÈNCIES

12.4.1.Registred’incidènciesiproblemesdedisciplinadecaràcterlleu.
El monitoratge informa en el registre d’incidències diari (Veure model Annex), que es troba a la seva
disposició en l’espai expressament habilitat del menjador, les incidències i els problemes de disciplina
que han esdevingut durant el dia. En deixa constància dels fets, del dia, de l’hora, de les persones
relacionades amb el que ha ocorregut i de l’actuació executada. Deixa constància de la proposta
d’actuaciófuturasihoconsideraoportú.

12.4.2Registred’incidènciesiproblemesdedisciplinadecaràctergreu.
Diàriament, el Coordinador incorporarà en el registre informàtic creat per l’AMPA les incidències
anotades pel monitoratge que tinguin consideració de greus i/o molt greus segons aquest Pla de
Funcionament. 
Aquest registre informàtic estarà disponible en unitat de xarxa compartida amb la
ComissiódeMenjador.


12.5.
COMUNICACIÓSERVEIMENJADORiCOMUNITATEDUCATIVA
12.5.1.ComunicacionsEscola-Serveide
Menjador
Quan en horari lectiu algun/a alumne/a hagi ocasionat una incidència o problema de disciplina que
tingui o pugui tenir repercussió en el Servei Menjador, la Direcció de Centre i/o la persona tutora de
l’alumne en donarà informació al Coordinador perquè pugui continuar aplicant les mesures
preventives
quelisiguinaconsellades.
12.5.2.QueixesiSuggerimentsServeiMenjador
Tenen caràcter de queixa o suggeriment sobre el Servei Menjador aquelles que han estat registrades
icomunicadesdocumentalment,peraconstànciafefaent,d’algunaforma,quepotser:
Enelcasdefamiliarsirepresentantslegalsdel’alumnat:
a) Carta escrita i tramesa a la Secretaria de l’AMPA per via de bústia física o de correu electrònic que
esfaràarribaralaComissiódeMenjador
b) Informació telefònica a la Secretaria de l’AMPA, de la qual se’n deixa constància de les dades de la
personaquetrucaidelques’hacomunicatalaComissiódeMenjador
c) Excepcionalment, reunió específica família/Comissió de Menjador, de la qual se’n deixa constància
en acta, signada per les parts. Aquesta reunió requereix petició de concertació prèvia de dia i hora via
Secretariadel’AMPA.
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Enelcasqueenelmarcd’unareunióamblaDirecciódel’escolaelsfamiliarsotutorsdelsalumnes
emetessinqueixesosuggeriments,laDirecciólliuraràeldocumentmodelannexataaquestPlaper
talqueelpuguinformalitzarielfaràarribaralaComissiódeMenjadorpertalqueesdonilaresposta
escaient.
EnelcasdemonitoratgeipersonalCoordinador:
a)Atravésdelregistred’incidènciesiproblemesdedisciplinacreatal’efecte(físicielectrònic)
b) Reunió expressa, monitoratge-personal Coordinador/AMPA, de la qual se’n deixa constància en
acta,signadaperlesparts,iquerequereixconcertacióprèviadediaihora.
Enelcasdel’alumnatiprofessorat:
a) Model de queixa i suggeriment a disposició de l’alumnat i professorat a cada aula. El model el
posaadisposiciól’AMPAilaDirecciódel
Centreenlliuraràcòpiesperacadatutor/a.
Quan els tutors/les tutores o l’alumnat formalitzi el document, el farà arribar a la Secretaria de
l’AMPAperquèpuguisertractat.
Periòdicament, el/la Coordinador/a procurarà cercar espais d’intercanvi d’opinions amb l’alumnat
per conèixer de primera mà el punt de vista sobre el Servei de Menjador. A aquests efectes, podrà
considerarlaconveniènciad’unareunióespecíficaambels/lesdelegats/desdecurs.

12.6.
PLA
D’EMERGÈNCIAIEVACUACIÓ
En horari de menjador s’aplica el Pla d’emergència i evacuació del centre. El personal del Servei de
Menjador i de Cuina l’haurà de conèixer. Els simulacres d’evacuació es desenvoluparan en el marc de
lesprevisionsrealitzadespelcentre.

12.7.
PROTOCOLADMINISTRACIÓDEMEDICAMENTSIENCASD’ACCIDENTS
●

En cas d’accident durant el Servei de Menjador, primer cal comunicar a la família l’incident i
veure si tenen possibilitats de recollir el seu fill i portar-lo al Centre d’assistència que cobreix la
seva assegurança. Si els pares no poden venir, o la ferida és greu, la persona Coordinadora o qui
delegui haurà de comunicar el fet al 112, o en el seu cas valorar si pot executar una mesura més
eficaç.

●

En cas de malaltia, es trucarà a la família perquè vingui a buscar el nen o la nena. Si els pares no
poden venir, o la malaltia sembla greu, la persona Coordinadora o qui delegui haurà de
comunicarelfetal112,oenelseucasvalorarsipotexecutarunamesuraméseficaç.

●

En ambdós casos, a les 3h, el Coordinador ho notificarà a la Direcció del Centre perquè es pugui
registrarl’absènciao,silafamíliano
haefectuatlarecollida,espuguigestionaralsituació.

●

Per tal de poder administrar medicament a l’alumnat, cal que prèviament la família o tutors
legals hagin fet arribar el comunicat d’autorització escrit pertinent, juntament amb la prescripció
mèdica, a la Direcció de l’escola. La Direcció fa arribar la informació indicada al Coordinador del
servei de menjador quan aquest medicament s’hagi d’administrar durant el servei. En aquest cas,
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el Coordinador serà responsable d’assegurar l’administració correcta a l’alumnat, segons
indicacionsescritesdelafamíliaireceptamèdica.

12.8.
ALTRESASPECTES
●

Qualsevol alumne usuari habitual del servei de menjador ha de notificar per escrit a través de la
butlleta de comunicació, al seu tutor o tutora algun possible canvi en l’ús d’aquest servei (dieta
tova,absènciaisortida).

●

Els alumnes que portin aparells d’ortodòncia i que ho demanin es rentaran les dents en el lavabo
delgimnàssempreamblavigilànciad’unmonitor.

●

Es procurarà respectar l’horari de menjador. Excepcionalment, es permetrà que un alumne
s’incorpori més tard o surti més aviat, per algun motiu important i sempre que l’organització del
menjador ho permeti i no s’alterin els horaris dels àpats. Serà imprescindible signar
l’autorització corresponent i fer-la arribar a la Direcció de l’escola que ho comunicarà al
Coordinador/a.

●

Sempre que una família necessiti entrar o sortir de l’escola en horari de menjador, l’accés es farà
perlaportadelpati.
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ANNEXOS
ANNEXI.LESFUNCIONSDELPERSONAL
DEMENJADOR
Actualment l’equip de menjador està format per 8 persones: un/a monitor/a Coordinador/a i set
monitors/es.
Lesfuncionsdel/laCoordinador/a
És el/la treballador/a capacitat/da per a desenvolupar tot tipus de treball propi del responsable de la
coordinació del servei de menjador, assumint el control i la coordinació funcional de la resta de
personal de menjador, així com la supervisió bàsica general de la totalitat del servei. Com a màxim/a
responsable
del’organitzacióigestiódelmenjador,téassignadeslessegüentsfuncions:
1. Elaborarelprogramad’organització,sistematizacióiexecuciódelestasquesdiàriesa
realitzarperl’equipdemonitorsdemenjador,delqualn’ésintegrantabandadelaseva
tascadecoordinaciódelservei.
2. Coordinarelsequipsdemenjadoricuinaperatreballarenlapromocióiadquisicióperpart
dels
infantsd’hàbitsalimentaris,d’higieneidecomportamentalmenjador.Sienelfutur
s’implementaunplad’educacióalimentàriaespecífic,s’adaptaràeltreballalques’hi
estableixi.
3. Dirigir,coordinarisupervisareldesenvolupamentdelatascadelsmonitorsencadaundels
dos
tornsdeservei.Ajustarlestasquespersonalitzadesd’acordambl’edatdelsinfantsa
càrrecdecadamonitor.
4. Gestionar,controlarisupervisar
elsmenússervits,l’estàndardielsespecials,aixícomles
racionsservides.
5. Verificar,conjuntamentambl’escolailacuina,elnombred’assistentsdiarisalmenjador,
fixesoeventuals,aixícomlespossiblescaracteritzacionsindividuals.
6. Organitzarisupervisarladistribuciódel’espaidelmenjador.Alhoraprocuraruna
ambientaciódelmenjadorambpòstersimotiusdidàcticsenl’àmbitdel’educació
alimentària.
7. Dirigireldesenvolupamentdelserveidemenjadorescolard’acordambelsobjectiusgenèrics
anivellnutricionalid’educacióalimentària,aixícomambelsobjectiusconcretsqueesvagin
implementantprogressivamentperiniciativadel’AMPA.
8. Asseguraricontrolarunsnivellsòptimsd’higieneenlamanipulaciódelsaliments,del
material,delsutensilisilaneteja
delmenjador.
9.Efectuarelseguimentregistratindividualitzatperacadainfantsegonslesindicacions
específiquesdelaComissiódeMenjador.
10.Confeccionaruninformetrimestralrelatiualseguimentdelserveiilliurar-loalaComissióde
Menjador.
11.Omplirladocumentacióadministrativarequeridapelcorrectefuncionamentdelmenjador.
12.Supervisareldesenvolupamentgeneraldelserveid’acordamblesindicacionsdelsPlansde
Treballdecuinaimenjador,delPladeFuncionamentidelesdirectriusquepuguiindicarla
ComissiódeMenjador,mitjançantelsseusmembresolespersonesqueaquestadesignia
tal
efecte.
13.Assegurarquel’atencióalsinfantsestiguigarantidaentotmoment,iqueencapcas
s’apliquinmètodes,accionsomesuresnocompatiblesambelscriterisbàsicsdelapràctica
ESCOLAVERD·PlafuncionamentServeideMenjador·
17

educativa.
14.Complirifercomplirlesfuncionsdecadamembredel’equipdetreball,fentassumirles
responsabilitatsencadacasiaplicant,siésnecessari,lesmesuresoportunes.Comunicara
la
ComissiódeMenjadorqualsevol
accióoactitudnocompatibleamblatascadecadamembre
iproposar,sical,l’aplicaciódemesuresdisciplinàriesosancionadores.
15.Planificariprogramarlesprioritatsoperativesd’execuciódelserveid’acordambelPlade
funcionamentiamblescaracterístiquesespecífiquesdecadadia.
16.Controlarelstempsd’execuciódetoteslestasques.
17.Coordinar,planificarisupervisar
lestasquesiespaisdelleureanteriorsoposteriorsaldinar.
18.Controlarisupervisarl’administraciódemedicamentsd’acordamblesindicacions
específiquesdelaComissiódeMenjadorodelaDirecciódel’escola.
19.Gestionarleseventualsabsènciesisubstitucionsdelpersonaldemenjador.
20.Controlariferpropostesdemilloradelesinstal·lacionsidelmaterialdemenjador,
consideranttothoraelsPlansde
Treballielsobjectiusgeneralsbàsicsanivellnutricionali
d’educacióalimentària.
21.Mantenirunarxiudelserveiordenaticomplet.
22.Efectuareltractamentilagestiódelesqueixesi/osuggerències.
23.Efectuaricontrolarlesactuacionsencasd’emergènciesbàsiques.
24.Mantenimentioptimitzaciódelesrelacionsentrelacuinaielmenjadorperal
desenvolupamentdelservei.
25.DesenvoluparigarantirunacomunicacióefectivaentreelserveidemenjadorilaDirecció
de
l’escola,aixícomamblesfamílies.
26.Comunicardegudamentalesfamíliesqualsevolincidènciaofetremarcablerelatiual/als
seu/seusfills/filles,ocorregutdurantelperíodedeprestaciódelserveidemenjador.Aquesta
comunicacióesfaràelmateixdia.
27.ComunicaralaComissiódeMenjadorqualsevolincidència,suggerència,propostacorrectora
odemilloraques’entenguioportuna.
28.Gestionard’acordamblaSecretàriadel’AMPAl’exposiciódelsmenúsmensualspelsmitjans
oportuns.
29.Coordinarisupervisarqualsevolmodificacióenl’alimentaciódelsinfants,indicadapelspares
iavaladafacultativamentenelcasdesituacionsd’al·lèrgiaointolerància.
30.Portaricustodiarelllibred’incidències.
31.Participarenlesactualitzacionsi/omodificacionsdelPladefuncionament.
32.Mantenirlarelaciónecessàriaperaldesenvolupamentdelserveiamblaresponsabledela
cuina.
33.Mantenirdegudamentinformadadelfuncionamentgeneraldelserveidemenjador,ambel
detallnecessari,aixícomdequalsevolincidència,alsmembresdelaComissiódeMenjador
o
alespersonesdesignadesperaquestaatalefecte.Aquestacomunicacióesfaràd’acordamb
elquelaComissióestableixi.
34.Implementarqualsevolprocedimentidesenvoluparqualsevolindicaciórebudadela
ComissiódeMenjador.
35.Qualsevolaltratascaque,eventualment,lisiguiindicadaperl’AMPA.
Horaridetreball:deles11:30hfinsales15h,dedillunsadivendres.Total17,5horessetmanals.
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Lesfuncionsdelsmonitorsdemenjador
Són els/les treballadors/es capacitats/des per a efectuar les tasques pròpies dels monitors de
menjador, és a dir, participar en la tasca d’acompanyament i guiatge dels infants durant els àpats al
menjador escolar, d’acord amb els objectius genèrics a nivell nutricional i d’educació alimentària, i
sota la Direcció del/la Coordinador/a del servei. Els/les monitors/es de menjador han de vetllar per la
seguretat i per uns nivells òptims d’higiene tant personal com de l’espai del menjador. Les funcions
assignadessónlesquesegueixen:
1.Guiar
elsinfantsenl’adquisiciód’hàbitsalimentarissaludables,d’higieneidecomportament
i
convivènciaalmenjador,d’acordambelsgrupsd’edat.
2.Guiar
elsinfantsenl’adquisiciódeleshabilitatsbàsiquesataula.
3.Servircorrectamentelsmenúspreparats,l’estàndardielsespecials,d’acordamblesracions
indicadesencadacas.
4.Estar
alcasdequalsevolmodificacióeventualenl’alimentaciódelsinfants,indicadapelspares,
comaradietestovesisimilars.
5.Efectuarelseguimentindividualitzatdecadainfantacàrrec,vetllantperundesenvolupament
idonidel’àpatentotselsaspectes,itransmetentalCoordinador/aqualsevolaspected’interès.
Lesindicacionsespecífiquesseran
marcadespel/perlaCoordinador/a,laComissióde
Menjadorodelapersonadesignadaperaquestaatalefecte.
6.Desenvoluparlasevatascad’acordambelsobjectiusgenèricsanivellnutricionalid’educació
alimentària,aixícomambelsobjectiusconcretsqueesvaginimplementantprogressivament
periniciativadelaComissiódeMenjador.
7.Manipularelsalimentsielmaterialambunsnivellsd’higieneòptims.
8.Atendreelsinfantsentotmomentiencapcasemprarmètodes,accionsomesuresno
compatiblesambelscriterisbàsics
delapràcticaeducativa.
9.Efectuarlestasquesdemonitoratgedurantelsperíodesdelleureanteriorsoposteriorsal
dinar.
Participarenl’organitzaciódelesactivitatsaplicablesdurantaquesttemps.
10.Participarenl’ambientaciódelmenjadorambpòstersimotiusdidàcticsenl’àmbitde
l’educacióalimentària.Efectuarpropostesalrespecte.
11.Participarenlacreacióimantenimentdelclimaiordreidonisalmenjadorperalmillor
desenvolupamentdelservei.Gestionarcorrectamentqualsevolconflicteosituaciódeperill
quepuguiesdevenir,demanantl’assistènciadel/laCoordinador/asemprequesiguinecessari
i,
entot
cas,comunicar-lilaincidència.
12.Mantenirdegudamentinformat/daalCoordinador/adelserveidequalsevolincidènciao
aspecteremarcablerelatiualsinfantsquecadamonitortéalseucàrrec.
13.Qualsevolaltratascaque,eventualment,elssiguiindicadaperel/laCoordinador/adelservei
o
directamentperl’AMPA.
Horaridetreball:deles12finsales15h,dedillunsadivendres.Total15horessetmanals.

RELACIONS
CUINA-MENJADOR
Per al desenvolupament correcte del Pla de funcionament cal establir els punts de relació inter
departamentalentrelacuinaielmenjador.
Durant el servei de dinar tant el personal de cuina com el de menjador es mantindran en el seu espai
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evitant que els monitors/es entrin a la cuina i les cuineres surtin al menjador. Només en els casos
puntualsen
quelafeinahorequereixilacuinerapodràaccediralmenjador.
El menjar i el material es subministrarà de la cuina al menjador ja sigui per la finestra de servei o per
laportad’accés.
Els aliments que hagin de ser tallats especialment per als més petits sortiran ja a punt de menjar des
delacuina.
La comunicació entre el menjador i la cuina es desenvoluparà habitualment entre el/la
Coordinador/adelserveiilacuinera.

ALTRESASPECTES
Tot el personal de menjador ha de treballar amb: casquet, davantal i guants en els casos que sigui
necessari. Aquest material l’ha de subministrar l’AMPA a principi de curs, i caldrà que cadascú en
tinguicuradelasevanetejaimanteniment.
En els casos excepcionals de preparació de menús especials per motius mèdics caldrà que el
Coordinadorentinguiconstànciaperescrit,avaladaperlaComissiódeMenjadordelCentre.
Durant la jornada de treball no serà permesa l’entrada al menjador ni als espais de lleure de cap
personadedinsodeforadelCentre,senseelpermísespecíficdel/laCoordinador/adelservei.
Aquest Pla de funcionament serà revisat i, si s’escau, modificat, de manera ordinària i com a mínim,
uncopcadaany.
L’incompliment de qualsevol dels punts que integren aquest Pla de funcionament, així com les
accions o actituds que afectin o puguin afectar la prestació del servei, seran tractats d’acord amb el
queestableixelCodideConductaLaboraldelPersonaldeMenjador.
L’objectiu principal d’aquest Pla de funcionament és el de garantir la màxima qualitat en el
desenvolupament de les tasques de monitoratge, d’acord amb els principis bàsics d’una alimentació
equilibrada i del servei d’educació nutricional inherents al menjador escolar. Alhora ha d’afavorir les
condicions de treball del personal implicat i ha de permetre assolir els millors índexs de satisfactori
entotselsaspectes.
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ANNEXII.FUNCIONSPERSONALDECUINA
Actualment
l’equipdecuinaestàformatperduespersones:unacuineraiunaajudantdecuina.
Lesfuncionsdelacuinera
És la treballadora capacitada per a desenvolupar tot tipus de treball propi de l’ofici de cuinera,
assumint el control i la coordinació funcional de la resta de personal de la cuina. Com a màxima
responsable
del’organitzacióigestióde
lacuina,téassignadeslessegüentsfuncions:
1.Cuinariprepararelmenjarperalatotalitatdecomensalsdelmenjadord’acordambels
criterisiobjectiusnutricionalsialimentarisaplicablesencadacas.
2.Vetllarpelmantenimentdel’equilibrinutricionalialimentaridelsmenúsprogramatsi
preparats,atenentlesnecessitatsdelscomensals.
3.Vetllarpelmantenimentd’unsnivellsdequalitatòptimstantdelsproductesalimentaris
empratscomdelespreparacionsdelsplats.
4.Elaborarelprogramad’organització,sistematizacióiexecuciódelestasquesdiàriesa
realitzarperl’ajudantdecuina.
5.Elaboració,actualitzaciói/omodificaciódelesfitxestècniquesdeproducció(receptes)idels
escandalls.
6.Dirigir,coordinarisupervisarlafeinadel’ajudantdecuina.
7.Seguimentiregistred’autocontrolsiAPPCC.
8.Guardariconservardegudamentlesmostrestestimonidelmenúestàndarddiariidels
menúsespecials.
9.Omplirladocumentacióadministrativarequeridapelcorrectefuncionamentdelacuina.
10.Dirigirl’aprovisionamentdelacuina:atendreelsproveïdors,programarirealitzarles
comandes,estudiarpossiblesmilloresenlacompra,ferunseguimentdepreusicostos,etc.
11.Controlderecepciódelescomandes:controldelaqualitatdelsproductes,control
d’albarans,correspondènciaamblacomandarealitzada,controlpreus-costos,etc.
12.Organitzaciódel’emmagatzematgedemercaderies.Controlmagatzems:magatzemde
productesnoperibles,magatzemdeproductesdeneteja,neveres,congeladorioffice.
AplicaciódelsistemaFIFO.Controliregistred’existènciesiestocsmínimsdeseguretat.
13.Planificariprogramarlesprioritatsdemanipulació,elaboracióicocciód’alimentspertots
els
àpatsdelscomensals.
14.Elaboraciódemenúsespecials,atenentlespeticionsjustificadespelquefaadietesespecials
permotiusdemalaltiai/oal·lèrgiaipercreencesreligioses.
15.Manipularalimentscrusicuinats.Controlarelnocreuamententreproductescrusicuits.
16.Verificariestablirelspuntsdecocció,sabor,densitatiaromesdelsplats.
17.Definiriproposarlesguarnicionsipresentacionsperacadaàpat.
18.Controlarelstempsd’execuciódetoteslestasques.
19.SupervisarelcomplimentdelPladeNeteja.
20.Planificaricontrolarl’ordreilanetejadelacuinaidetotselsmaterialsiutensilis.
21.Controlipropostesdemilloradelesinstal·lacionsidelmaterialcuina,considerantles
indicacionsdelesinspeccionsilesnecessitatsbàsiquespertaldepoderexecutarla
programaciódelsmenúsaprovats.
22.Gestiódelmantenimentdelacuina.Contacteambindustrials,comandairecepció
pressupostos,seguimentdelestasquesarealitzar,...
23.Portarelllibred’incidències.
24.Mantenirl’arxiudelacuinaamb
l’assistènciadelasecretàriadel’AMPA.
25.Participarenlesactualitzacionsi/omodificacionsdelPladefuncionament.
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26.Mantenirlarelaciónecessàriaperaldesenvolupamentdelserveiambel/laCoordinador/a.
27.Mantenirdegudamentinformadadelfuncionamentgeneraldelserveidecuina,aixícomde
qualsevolincidència,alsmembresdelaComissiódeMenjadoroalespersonesdesignades
peraquestaatalefecte.
Horaridetreball:deles9hfinsales17h,dedillunsadivendres.Total40horessetmanals.

Lesfuncionsdel’ajudantdecuina
És la treballadora capacitada per a efectuar les tasques pròpies d’una ajudant de cuina és a dir,
recolzar la tasca de la cuinera amb l’objectiu comú de confeccionar i elaborar cada àpat per als
comensals encomanats. L’ajudant de cuina s’encarrega de la neteja i preparació de l’espai del
menjador, de col·laborar en la tasca de l’elaboració i preparació dels aliments per a cada àpat, així
com d’ajudar en les tasques de neteja de la cuina i l’office. Les funcions assignades són les que
segueixen:
1.Preparaciódel’espaidemenjadorperacadaàpat,ienelscasosquesiguinecessari.
2.Netejaidesinfecciódelmobiliaridelmenjador(taulesicadires)idel’espaidemenjador
(terra,taulesauxiliars,carros,piques...).
3.Paramentdelestaulesdelscomensals.
4.Tasquesd’emmagatzematgeicontrold’existènciesseguintlesindicacionsdelacuinera.
5.Tasquesauxiliarsdemanipulació,cocció,preparacióiserveid’aliments,seguintlespautes
i
indicacionsdelacuinera.
6.Manipulaciódelrentaplatsidelesinstal·lacionsderentat:Neteja,assecatiguardadels
plats,coberts,gots,gerresd’aiguaialtresestris.
7.Neteja,assecatiguardadecassoles,plates,estrisialtrematerialdelacuina.
8.Col·locacióimantenimentdelmaterialalseullocassignat.
9.Netejaidesinfecciódel’espaid’office:superfíciestreball,rentavaixelles,rajoles,portes,
terra,...Mantenirl’espaienperfecteestatd’ordre.
10.Netejaidesinfecciódelscaixonsdelscoberts.
11.Netejaidesinfeccióenprofunditatdevidres,portesdepas,rajoles,piques,interruptors,
carros,nevera,prestatgeries,cubellsd’escombraries,etc.
12.Netejadelslavabosivestidors,delmagatzemdeproductesnoperiblesidelmagatzemde
producteslaneteja.
13.Tasquesauxiliarsdenetejaidesinfecciódeleszones,instrumentsimaterialsdecuina,
seguintlespautesiindicacionsdelacuinera.
14.Reposiciódelpaperdecel·lulosa
idelsguantspertotelpersonaldecuinaimenjador.
15.Anarallençarlesescombraries,
repassarelscubellsireposiciódelesbossesd’escombraries.
16.Avisaralacuinera,davantqualsevolanomaliaodel’acabamentdequalsevolaliment,aigua,
productedeneteja,...,enprevisió,pertaldetenir-hopresental’horadeferlescomandes.
17.Comunicaralacuineraqualsevolincidènciaofetimportantques’esdevinguidurantla
jornadalaboral.
18.Qualsevolaltratascaque,eventualment,lisiguiindicadaperlacuinera.
Horaridetreball:deles9.30hales17h,
dedillunsadivendres.Total37,5horessetmanals.
ELPladefuncionament
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Amb el Pla de funcionament s’estableix de manera cronològica el procediment, ajustat a la jornada
laboral, per a l’execució de les funcions i tasques exposades a l’apartat anterior, amb l’objectiu de
garantir els millors nivells d’eficàcia i qualitat possibles. Definir el Pla de funcionament permet
sistematitzar de manera ordenada la feina a fer, minimitzant el risc d’errors, mancances i no
conformitats.
La cuinera ha d’establir una planificació operativa per a cada membre de l’equip a partir de les
característiques dels espais, dels serveis de la caracterització diària i de la dotació de personal.
Aquesta planificació ha d’incloure de manera genèrica la totalitat de les funcions exposades els
apartatsanteriorsihadegarantirlaprestaciódelserveiambelmàximgraudesatisfactori.
Latemporitzacióbàsicadelajornadalaboraldelacuineraserà:
De9a12:00h.
●
Verificaciódelnombretotald’assistentsalmenjadordeldia,ambdetalldelsmenúsadaptats
oespecials,aixícomdelsassistentseventuals.
●

Verificaciódelsassistentssegonsnecessitatsespecialspermotiusd’al·lèrgiaointolerància
alimentària.
●
Acordsdeldiaambel/laCoordinador/Coordinadoradelmonitoratge.
●
Preparaciódelmenjardeldia.
●
Possiblespre-elaboracionsperpropersdies.
●

Recepcióicontroldemercaderiesdelsproveïdors.
●
Efectuariregistrarelsautocontrolsdiaris(gestionarpossiblesincidències).

De12:00a12:30h.
●
Supervisarladistribuciódelmenjaralsmonitorsperquèelpuguinrepartiradequadament.
●
Verificaciódelsmenúsespecials.
●
Verificació de la correcta manipulació dels aliments segons els criteris establerts de seguretat
alimentària.
●
Comprovaciódelaidoneïtatdelesracionsdemenjarservides.
De12:30a14:00h.
●
Recull,classificacióiconservació
delesmostrestestimoni.
●
Enllestirelsmenúsdelsegontorndemenjador.
●
Supervisarlestasquesdeneteja
delmaterialutilitzatdurantelprimerservei.
●
Supervisarlestasquesderemuntatgedelmenjadorperatendreelsegontorn.
De14:00a15:00h.
●
Supervisarladistribuciódelmenjaralsmonitorsperquèelpuguinrepartiradequadament.
●
Verificaciódelsmenúsespecials.
●
Verificació de la correcta manipulació dels aliments segons els criteris establerts de seguretat
alimentària.
●
Comprovaciódelaidoneïtatdelesracionsdemenjarservides.
De15:00a15:30h.
●
Supervisarlestasquesdeneteja
delmaterialutilitzatdurantelsegonservei.
●
Tancamentdelacuina
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De15:30a17:00h.
●
●
●
●
●
●
●
●

Supervisartasquesdenetejadelesinstal·lacions.
Mantenimentdefitxestècniquesiescandalls.
Gestiódecomandesaproveïdors.
Gestióimantenimentdelsespaisd’emmagatzematge.
Custòdiad’albaransifactures.
GestiódedocumentsambsecretariaAMPA.
Gestiódelespossiblesincidències.
ComunicacióadientambAMPA.

Les funcions exposades al punt 3.1 i no detallades explícitament en aquest apartat, s’entenen com a
no necessàriament ajustables a un horari preestablert. Hauran de ser desenvolupades durant la
jornadalaboral,segonselcriteridelacuineraid’acordamblacaracteritzaciódecadajornada.
La temporització de la jornada laboral de l’ajudant de cuina serà la que estableixi la cuinera segons
lesnecessitatsiprioritatsdecadadia,iatenentsemprelesfuncionsques’estableixenenelpunt3.2.

RELACIONS
CUINA-MENJADOR
Per al desenvolupament correcte del Pla de funcionament cal establir els punts de relació interdepartamentalentrelacuinaielmenjador.
Durant el servei de dinar tant el personal de cuina com el de menjador es mantindran en el seu espai
evitant que els monitors/es entrin a la cuina i les cuineres surtin al menjador. Només en els casos
puntualsen
quelafeinahorequereixilacuinerapodràaccediralmenjador.
El menjar i el material es subministrarà de la cuina al menjador ja sigui per la finestra de servei o per
laportad’accés.
Els aliments que hagin de ser tallats especialment per als més petits sortiran ja a punt de menjar des
delacuina.

ALTRESASPECTES
Tot el personal de cuina ha de treballar amb: casquet, davantal, pantalons i sabates de cuina. Aquest
material l’ha de subministrar l’AMPA a principi de curs, i caldrà que cadascú en tingui cura de la seva
netejaimanteniment.
En els dies del calendari escolar que coincideixin amb festes i costums tradicionals, la cuina
procurarà,semprequesiguipossible,acompanyarambelsàpatsaquestescelebracions.
En la preparació de menús especials per motius mèdics es procedirà segons el que estableix el Pla de
Controld’Al·lergògensdelCentre.
Durant la jornada de treball no serà permesa l’entrada a la cuina de cap persona de dins o de fora del
Centre,senseelpermísespecíficdelacuinera.
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Aquest Pla de funcionament serà revisat i, si s’escau, modificat, de manera ordinària i com a mínim,
uncopcadaany.
L’incompliment de qualsevol dels punts que integren aquest Pla de funcionament, així com les
accions o actituds que afectin o puguin afectar la prestació del servei, seran tractats d’acord amb el
queestableixelCodideConductaLaboraldelPersonaldelserveidemenjador.
L’objectiu principal d’aquest Pla de funcionament és el de garantir la màxima qualitat en la
preparació dels aliments i en la prestació del servei, d’acord amb els principis bàsics d’una
alimentació equilibrada i del servei d’educació nutricional inherents al menjador escolar. Alhora ha
d’afavorir les condicions de treball del personal implicat i ha de permetre assolir els millors índexs de
satisfaccióentotselsaspectes.
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ANNEXIII.MODELSDECOMUNICATS
1.Modelregistred’incidènciesiproblemesdedisciplinaadisposiciódelmonitoratge
Dadesqueincorporaenrelacióalaincidènciaoproblema:
Dia:
Hora:
Espai/lloc:
Alumnatafectat:
Alumnatresponsabledelaincidènciaoproblema:
Situacióproduïda.Descripcióresumidai
objectiva:
Actuació preventiva o correctiva acordada pel monitoratge i aplicada. Descripció resumida i
objectiva:
Esrecomanainformaralafamíliaipersonallegalresponsabledel’alumnat?:
Es recomana l’adopció de mesures preventives futures respecte l’alumnat involucrat? En el seu cas,
quines?:
IdentificacióMonitoratge.NomiCognom.Signatura
2.Modelregistreelectrònicd’incidènciesiproblemesdedisciplinaaformalitzarperlapersona
Coordinadora(respecteelsregistresanteriors,s’hirecullennoméselsfetsméstranscendentals)
Dadesqueincorporaenrelacióalaincidènciaoproblema:
Dia: Hora
:
Espai/lloc:
FetOcorregut:
Alumnatafectat:
Actuacióadoptada:

Alumnatresponsable:
Monitoratgeacàrrecsituació:
Actuacionsfuturesrecomanades:

3.Modelde
comunicatsalesfamíliesirepresentantslegalsdel’alumnatfaltesGREUS
Benvolguda/Benvolgut,

ENS ADRECEM A VOSALTRES PER COMUNICAR-VOS la incidència que ha tingut lloc
segonslainformacióqueusindiquemtotseguit,iqueafectaal/alavostrafill/a:
DESCRIPCIÓ EXHAUSTIVA DELS FETS, DIA, HORA, MONITORATGE IMPLICAT. ACTUACIÓ APLICADA I
ACTUACIONSFUTURESRECOMANADESPELPERSONALCoordinador
Us demanem tota la vostra col·laboració per tal d’insistir en la correcta informació al vostre fill/ a la
vostra filla, als efectes que aquests fets no es tornin a produir, i per tal de coadjuvar, amb l’equip de
monitoratge,pertalqueelServeideMenjadordel’escolaesdesenvolupicorrectament.
Moltcordialment,
Comissióde
MenjaddorEscolaVerd
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4.Modelde
comunicatsalesfamíliesirepresentantslegalsdel’alumnatfaltaMOLTGREU
Benvolguda/Benvolgut,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que el vostre fill NOM ALUMNE presenta, des de
començament del curs i de manera gairebé continuada, un comportament inadequat al menjador
escolar, amb actituds que representen faltes de respecte greus vers els altres alumnes, l’equip de
monitorsielpersonaldecuina.
Aquesta conducta és incompatible amb el Servei de Menjador escolar, on ha de prevaldre el respecte
mutuis’ha
depromoureunentorndeconvivènciaqueafavoreixielfeteducatiuisocialitzador.
Per aquest motiu i veient que, malgrat les respectives accions portades a terme pels professionals del
menjador amb la voluntat de conciliar i resoldre els conflictes generats, no s’experimenta cap tipus de
millora, us fem saber l’estat del problema amb l’objectiu de trobar conjuntament una resolució a
aquesta situació, que no representa cap benefici per l’entorn del menjador escolar ni pel vostre propi
fill.
Alhora, us convoquem el proper 00/00/0000 a la reunió per comunicar-vos les incidències i pactar els
3diesdeprivaciódelServeideMenjador.
Restemalavostradisposició.
Cordialment,

Comissióde
menjador
EscolaVerd

5.Modelde
comunicatsalesfamíliesirepresentantslegalsdel’alumnatfaltaMOLTGREU:baixa
provisionalodefinitivaimmediatadelServeideMenjador

Benvolguda/Benvolgut,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que el vostre fill NOM ALUMNE té un comportament
inadequatalmenjadorescolar,haventcomèsunafaltamoltgreu.
Enconcret,lafaltaquehaproduïtés:
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Aquesta conducta és incompatible amb el Servei de Menjador escolar, on ha de prevaldre el respecte
mutuis’ha
depromoureunentorndeconvivènciaqueafavoreixielfeteducatiuisocialitzador.
Per aquest motiu, atenent la naturalesa molt greu de la falta comesa, us fem saber l’estat del
problema amb l’objectiu de trobar conjuntament una resolució a aquesta situació, que no representa
capbenefici
perl’entorndelmenjadorescolarnipelvostrepropifill.
Alhora, us comuniquem que des del dia .... fins al ..... es dóna de baixa del Servei de Menjador, com a
aplicacióimmediatadelasancióestablertaiinformadaenelPladeFuncionamentdel’Escola.
En breu i dins el marge de la vostra disponibilitat, concertarem una reunió amb vosaltres i aquesta
Comissió de Seguiment de Menjador per poder tractar la situació i, si escau, les mesures de futur, per
cercarelsmecanismesperquèfetsd’aquestanaturalesanoestorninareproduir.

Restemalavostradisposició.
Cordialment,

Comissióde
menjador
EscolaVerd

6.ComunicatimpagamentibaixadelServeideMenjador

BenvolgudaSra./BenvolgutSr.
ConstaretornatalaSecretariadel’AMPAelrebutdelServeideMenjadorcorresponentalmesde...
Tal com estableix el Pla de Funcionament del Servei de Menjador de l’Escola Verd, per poder estar
donatd’altadelservei,calteniraldiales
quotesielspagamentsdelservei.
Com sigui que a data d’avui consta el deute del rebut que ens ha vingut retornat, per part vostra, us
demanem que procediu a fer-ne liquidació efectiva a la Secretaria de l’AMPA durant els set dies
naturalsimmediatsaaquestanotificació.
L’import que correspon liquidar en efectiu abans d’aquesta data a la Secretaria de l’AMPA és el
següentqueconstacomaTOTAL:
Importdeute
Importcomissióbancàriaperrebutretornat
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TOTAL
Us recordem que si no procediu a realitzar aquest pagament, l’alumne/a
.................................................................... serà baixa automàtica del Servei de Menjador a partir del
dia ............., sens perjudici que s’iniciï el procediment e reclamació del deute pendent per part de
l’AMPA.
Cordialment,

ComissióMenjador

7.Modelde
queixesisuggerimentsalumnatiprofessorat
Queixa

Suggeriment

Dadesqueincorpora:
Nomicognoms:
InformaciódelaQueixa:
InformaciódelSuggeriment:
Dia:
Signatura:
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ANNEXIV.CODIDECONDUCTALABORALDELPERSONALCONTRACTATPELSERVEIDEMENJADOR
Aquest document té per objecte el manteniment d'un ambient laboral respectuós amb la normal
convivència, ordenació tècnica i organització del servei, així com la garantia i defensa dels drets i
legítimsinteressosdelstreballadorsidelspropisusuaris.
La Comissió podrà sancionar les accions o omissions culpables dels treballadors que suposin un
incompliment dels seus deures laborals, d'acord amb la graduació de les faltes que s'estableixen en
elsarticlessegüents.
Correspon a la Comissió imposar sancions en els termes estipulats en el present Codi. La sanció de les
faltesrequeriràcomunicacióescritaaltreballador.
Graduaciódelesfaltes.
Tota falta comesa es classificarà en atenció a la seva transcendència o intenció en: lleu, greu o molt
greu.
FaltesLleus.
Esconsideraranfalteslleuslessegüents:
1) Laimpuntualitatnojustificadaenl'entradaoenlasortidadeltreball.
2) Lainassistènciainjustificadad'undiaaltreballenelperíoded'unmes.
3) No notificar amb caràcter previ, o en el seu cas, dintre de les 24 hores següents, la inassistència a
lafeina,tretqueesprovilaimpossibilitatd'haver-hopogutfer.
4) L'abandonament del servei o del lloc de treball sense causa justificada per períodes breus de
temps.
5) Els deterioraments lleus en la conservació o en el manteniment dels equips i material de treball
delsqueenfosresponsable.
6) Ladesatencióofaltadecorreccióeneltracteambelsusuaris.
7) Totelquesuposiunincomplimentde
prescripcions,ordresomandats.
8) Lainassistènciaalscursosdeformaciósenseladegudajustificació.
9) Qualsevol ofensa verbal o física, falta de respecte o a la dignitat de les persones o usuaris del
servei.
10) Portararracades,penjollsianellsdurantelserveidinsl’equipdecuina.
11) Nocomunicar/informard’incidènciesques’haginproduïtdurantalserveidemenjador
12) Entregar-se a jocs, realització o atenció de trucades telefòniques particulars, i distraccions de
qualsevolíndoledurantlajornadadetreball.
FaltesGreus.
Esconsideraranfaltesgreuslessegüents:
1) Lareincidènciaenlacomissiódefalteslleus.
2) Lanegligènciaodesídiaeneltreball.
3) Lamancad'higieneinetejapersonal.

FaltesMolt
Greus.
EsconsideraranfaltesMoltgreuslessegüents:
1) LareincidènciaenlacomissiódefaltesGreus.
2) No respectar les directrius establertes en matèria de seguretat alimentària durant el procés de
conservacióipreparaciódelsmenjars.
3) L'abandonament del lloc de treball sense causa justificada tot i ser per breu temps, si a
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conseqüència del mateix s'ocasionés un perjudici considerable als usuaris del servei, als companys
oesposésenperilllaseguretatofoscausad'accident.
4) Elfurto
robatorialmaterialdetreballoacompanys/esdintredelesdependènciesdel'empresa.
5) Laembriaguesa,fumaroconsumdedrogueseneltreball.

Sancions
Les sancions màximes que podran imposar-se per les comissions de les faltes assenyalades són les
següents:
a)perfaltes
lleus:amonestacióperescrit,osuspensiódefeinadeunadosdies.
b)perfaltesgreus:amonestacióperescrit,suspensiódefeinaisoudedosavintdies.
c) per faltes molt greus: amonestació per escrit, suspensió de feina i sou de vint-i-un a seixanta dies,
oacomiadament.
Prescripció
Depenentdelasevagraduació,lesfaltesprescriuenalssegüentsdies:
a)Falteslleus:deudies.
b)Faltesgreus:vintdies.
c)Faltesmoltgreus:seixantadies.
La prescripció de les faltes senyalades començarà a comptar a partir de la data en que la Comissió va
tenirconeixementdelasevacomissiói,entotcas,alssismesosd'haver-secomès.
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