REGLAMENT MENJADOR
Durant l'hora de dinar, es vetllarà pel bon funcionament del menjador i l'adquisició d'hàbits
bàsics d'educació, higiene, i alimentació.

NORMES ALUMNES
1. ENS RENTAREM les mans abans de dinar.
2. RESPECTAREM I ESCOLTAREM als/les monitors/res i als/les companys/es del
menjador.
3. RESPECTAREM l'espai del menjador.
4. ENTRAREM en ordre i calma al menjador i tindrem un comportament adequat.
5. COL·LABORAREM en el bon funcionament del menjador per sentir-nos a gust i
dinar en calma.
6. PARLAREM amb els companys i companyes amb un to de veu baix.
7. MENJAREM CORRECTAMENT fent un bon ús dels plats, gots i coberts.
8. DONAREM les gràcies i demanarem les coses educadament.
9. SEUREM correctament a la taula segons les indicacions dels/ de les monitors/es.
10. ACABAREM la ració de menjar que els/les monitors/es considerin.
11. NO LLENÇAREM papers, aigua, aliments, etc., al terra o als companys.
12. DEIXAREM RECOLLIT el lloc on hem dinat (treure plats, got, coberts...) i netejarem
la nostra cadira, en el cas que s’hagi embrutat.
13. ESPERAREM que es doni l’avís per recollir ordenadament i sortir del menjador.
14. ANIREM al lavabo d'un en un.
15. NO ES TOLERA cap mena d’agressió entre els companys ni amb els monitors/es.

PATI MENJADOR
o JUGAREM al pati tenint en compte les normes del pati de l’escola.
o UTILITZAREM correctament els espais i material del pati.
o ESPERAREM tranquil·lament i sense fer enrenou, a que se’ns comuniqui que es
pot anar a les aules.

CONSEQUÈNCIES SEGONS EL GRAU DE L’ACCIÓ
Es consideren faltes lleus:
-Fer xivarri excessiu i de manera habitual en entrar, en sortir i durant l'àpat.
-Fer un mal ús dels aliments i/o estris del menjador.
-Llençar papers, aigua, aliments, etc., al terra.
-No respectar les normes del pati.
Conseqüències:
-Dinar a l’aula infantil.
-Minuts acordats de reflexió en silenci.
-Treure les pilotes.
Es consideren faltes greus:
-Faltar al respecte de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.
-Ser poc respectuós en la manera de demanar el que es vol o es necessita.
-Comportar-se de manera molesta amb la resta de companys/es i monitors/res.
-No fer cas dels/les monitors/res del menjador.
-Causar desperfectes de manera intencionada.
-Sortir del menjador sense permís.
Conseqüències:
-S'informarà al tutor o tutora de les incidències o aspectes que calgui destacar.
-Es trametrà a la família de l'alumne/a, una notificació escrita de la falta comesa, per tal
que es pugui corregir la conducta contrària a la norma de convivència i s'eviti així,
qualsevol altra reiteració.

