NORMES DE FUCIONAMENT DEL SERVEI DE MITJA PENSIÓ
El servei de mitja pensió és un servei complementari del centre escolar, amb caràcter social i
educatiu. El seu funcionament segueix les directrius de la titularitat de l’escola, Fundació
educativa Cor de Maria, que té adjudicat el servei a l’empresa Aramark. L’empresa contractada
per l’escola s’encarrega de l’abastiment de matèries primeres, de la seva posterior elaboració
a la cuina del centre, i del monitoratge. Tot i això l’escola pot tenir personal propi realitzant
tasques de suport i reforç que queda totalment desvinculat d’aquesta empresa i que són
responsabilitat directa de la Titularitat.

Els objectius bàsics del servei de mitja pensió són:
-

Cobrir les necessitats nutritives de l’alumnat.
Adquirir uns hàbits alimentaris saludables, d’higiene i de convivència.
Fer ús del temps lliure de forma lúdica i formativa.

Normes generals del menjador escolar
-

-

-

-

-

-

Pot gaudir d’aquest servei tot l’alumnat matriculat en el centre i tota persona que hi
treballi, tant sigui per part de l’empresa adjudicatària del servei com per part del
personal de l’escola.
Per fer ús d’aquest servei, cada usuari haurà de fer efectiu, a començament de cada
mes el pagament de la quantitat establerta amb el rebut habitual de l’escola, a través
del sistema de pagament pactat amb les famílies (habitualment rebut bancari. Al llarg
del curs s’abonaran 10 mensualitats amb l’import aprovat a inici de curs pe la
titularitat de l’escola i informat al Consell escolar.
Cada inici de curs, la titularitat, establirà un preu pels comensals habituals, un altre
pels esporàdics, i un altre pel paquet de 10 tiquets i la manera com es farà el
pagament pels no habituals. Els alumnes que siguin comensals habituals tenen dret a
demanar pícnic en cas de sortida escolar.
El preu dels menús dels treballadors i els seus fills/es seran els que marqui el Conveni.
Cada any, per part dels organismes públics, es convoquen beques, que una vegada
acceptades i comunicades per escrit, l’escola gestionarà i justificarà davant els
organismes competents.
L’alumnat que per causa justificada no assisteixi al servei de menjador, a partir del
tercer dia d’absència se li descomptarà l’import dels següents dies.
Les famílies serà informades del menú mensual via web o app. També es trobarà en
format paper a recepció.
El centre oferirà un menú general i menús especials, en ca de intolerància a algun tipus
d’aliment, o malestars transitoris, prèvia nota del metge que així ho indiqui o avís de la
família a primera hora del matí.
L’alumnat que faci ús del servei de menjador ha de romandre en el recinte escolar de
les 13 a les 15 hores (segons l’etapa). Aquest alumnat no pot abandonar el recinte
escolar sense la presentació del justificant de sortida degudament signat pel
representant parental.

Objectius del servei
Alguns dels objectius del servei, són l’adquisició d’hàbits bàsics com:

-

Rentar-se les mans.
Tenir cura dels estris que utilitza.
Parlar amb un to de veu adequat per tal d’afavorir un ambient de tranquil·litat.
Utilitzar els coberts i el tovalló correctament.
Menjar sense pressa, mastegar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena.
Fer un bon ús dels aliments.
Seure correctament i no aixecar-se de la cadira sense permís.
Deixar recollit el lloc on s’ha menjat (treure el got, els coberts, la safata... i deixar-ho
en els llocs indicats)
Dirigir-se amb respecte als monitors/es, als companys i companyes i a qualsevol
persona que hi hagi en el recinte escolar.
Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret de la resta de comensals per tal
de poder gaudir junts del temps de lleure.

Distribució del temps
Els alumnes d’educació infantil són acompanyats per les monitores fins el seu menjador. Els
alumnes de primària i de l’ESO dinen en torns diferents i accedeixen al menjador, des del pati,
quan els monitors ho indiquen.
Un cop surten del menjador , els alumnes es distribueixen en diferents espais de l’escola
agrupats per edats. Els alumnes de P3 fan migdiada.
L’estona de pati després del menjador és una activitat lúdica lliure tot i que sempre hi ha
activitats dirigides a les que pot accedir voluntàriament (tallers de manualitats, jocs de taula..)
Mesures correctores
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats de tots els membres de la
comunitat educativa; per tant ha de respectar la normativa establerta.
En el cas que algun alumne no respecti les normes vigents, es procedirà de la següent manera:
-

Avís verbal
Trucada a la família
Exclusió de l’ús del servei durant un període de temps.

Informació a les famílies
Les famílies dels alumnes de P3 reben informació diària sobre com ha anat l’àpat i se’ls
comunicarà també si hi ha hagut algun tipus d’incidència. Les famílies dels alumnes de P4
reben un resum setmanal.
Qualsevol incidència es comunicarà a les famílies per telèfon o bé mitjançant la tutora.
Les famílies es podran posar en contacte amb la coordinadora de l’empresa d’Aramark per
qualsevol aclariment/dubte que tinguin, així com amb la titularitat de l’escola.

