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                PLA DE FUNCIONAMENT I OBJECTIUS DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

1.3. OBJECTIUS EDUCATIUS. 

Les finalitats o objectius educatius bàsics que volem assolir, dins del procés d'ensenyament - 

aprenentatge a l’espai del menjador escolar, són: 

•••• Veure el moment de l’àpat com un moment per establir relacions amb les persones 

que ens envolten. 

•••• Aprendre la importància de mantenir una higiene màxima. 

•••• Aprendre la importància de mantenir una dieta variada. 

•••• Aprendre la importància de menjar tot allò que és estrictament necessari: menjar tots 

els tipus d’aliments recomanats a la nostra dieta, tant els que els agraden com els que 

no, i en la quantitat necessària. 

•••• Aprendre a menjar sol d’una forma autònoma. 

•••• Aprendre a comportar-se a taula correctament i de manera educada. 

•••• Comprendre l'estructura d'un àpat: s’ha de començar per el primer plat, continuar per 

el segon plat i finalitzar per les postres. 

•••• Motivar-se a moure’s durant l’esbarjo. 

•••• Entendre la diversitat dels alumnes i de cultures al seu voltant. 

 

1.3.1. OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI. 

• Treballar per inculcar uns hàbits adequats de salut: menjar de tot, equilibrat i variat. 

• Assegurar el millor funcionament del menjador, tenint en compte els espais dels que 

es disposen, el volum d’alumnes, les edats d’aquests, etc. 

• Promoure el respecte als demés. 

• Promoure el respecte per tot el mobiliari i estris que l’envolten. 

• Educar d’una manera totalment interactiva i dinàmica, a fi que els alumnes entenguin 

que aprendre també pot ser divertit. 

• Crear comissions de menjador, a fi d’involucrar totes les parts influents en l’educació 

de l’alumne (direccions escolars, AMPA, Ajuntament i equips educatius).  
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1.3.2. OBJECTIUS GENÈRICS ESPAI – TEMPS DE MENJADOR. 

• Assolir uns bons hàbits de neteja de mans abans de dinar. 

• Aprendre que per entrar i sortir del menjador no s'ha de córrer ni cridar, sinó anar amb 

ordre. 

• Aprendre que els estris de menjar han d'estar tots dins la safata i no damunt la taula, ja 

que cada un té un lloc dins d'aquesta.  

• Introduir l'ús adequat de tots els estris de menjar.  

• Aprendre a no menjar amb les mans, sinó fent servir els coberts correctament. 

•  Aconseguir que els alumnes aprenguin que s'han d'acabar tot el que tenen al plat o 

safata (tenint en compte les característiques individuals).  

• Aprendre a demanar les coses alçant la mà, i no aixecant-se directament ni a crits i a 

respectar el/la company/a que està sent atès per el monitor/a.  

• Aprendre que la postura a la taula ha de ser la correcta, esquena recta i mans sobre la 

taula.  

• Potenciar l'hàbit de netedat del propi espai.  

• Aprendre que l'hora de dinar no és l'hora de jugar.  

• Potenciar l'autonomia dels alumnes pel que fa referència a l'espai de menjador 

(recollir estris de menjar, tovalló, safata amb el menjar, postres, got i pa seguint un 

ordre)  

 

1.3.3. PRINCIPALS OBJECTIUS DEL SERVEI. 

• Proposar activitats que s'allunyin dels aspectes ordinaris de l'aula, amb activitats 

motivadores i sobretot interactives. 

• Fer d'aquest temps, un moment per promoure la vida sana (als les controlar de forma 

molt estricte que no es consumeixin productes nocius per la seva salut, com pot ser el 

tabac).  

• Estimular l'esperit d'iniciativa, l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat que neix de 

la convivència grupal.  

• Ensenyar altres maneres de treball.  

• Motivar la capacitat expressiva, imaginativa i creativa.  

• Afavorir una dinàmica de treball en equip que permeti millorar les relacions entre els 

alumnes.  

• Respectar el material.  

• Demostrar autonomia i decisió en les iniciatives pròpies.  

• Realitzar activitats que desenvolupin aspectes més creatius i lúdics de la personalitat 

dels nens/es i joves d’una manera amena i participativa. 

• Fer ús habitual de les pautes d'educació en hàbits i normes.  
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2.1. FUNCIONAMENT BÀSIC DEL SERVEI DE MENJADOR. 

Les normes de funcionament que els/les monitors/es hauran de procurar que els nens i les 

nenes segueixin i assoleixin com a bons hàbits diaris son: 

• Els alumnes comencen a entrar al menjador a l’hora marcada pel centre. 

• En ordre, els alumnes passen pel lavabo, i es renten les mans. 

• Per entrar i sortir del menjador no s’ha de córrer ni cridar, sinó anar en ordre. 

• Els nens/es i joves recullen els estris de menjar, tovalló (pitet a infantil), safata amb el 

menjar, postres, got,... encara que els petits tindran el menjar servit. 

• Els nens/es i joves han de saber que els estris de menjar han d’estar tots dins la safata i 

no damunt la taula, ja que cada un té un lloc dins d’aquesta. 

• S’ha de controlar que els nens/es i joves abans de seure portin tot el que necessiten 

per dinar. Així s’evitarà que hi hagi nens/es i joves drets al menjador perquè s’hagin 

descuidat quelcom. 

• La postura a la taula ha de ser la correcta: esquena recta i mans sobre la taula. 

• S’ha de controlar que no es llenci menjar sota les taules. 

• Els nens/es i joves s’han d’acabar tot el menjar que li han posat a la safata. Si hi ha cap 

problema amb el menjar, o un nen/a o jove no es troba bé, o qualsevol altre 

incidència, s’haurà de notificar a la coordinadora del servei, la qual decidirà què cal fer. 

• A l’hora de menjar s’ha de seguir l’ordre dels plats: 1r-2n-postres. No s’admeten 

barreges de cap mena, ni un plat abans d’un altre.  

• Els nens/es i joves han de saber fer servir correctament els estris de menjar. Els de 1r 

no se'ls ha de tallar la carn, sinó ensenyar-los com ho han de fer. Progressivament 

s’anirà introduint l’ús correcte dels estris. 

• Els nens/es i joves s’han d’habituar a demanar les coses alçant la mà, i no aixecant-se 

directament. Així evitarem que hi hagi nens/es i joves passejant-se pel menjador. 

• Els alumnes s’han d’acostumar a menjar amb netedat, tant a nivell personal, fent servir 

el tovalló, com a nivell d’espai, fent que el lloc on estan dinant quedi net quan marxin. 

• Els nens/es i joves no poden anar al WC durant l’hora de dinar, sinó abans o després. 

En cas que no es pugui aguantar se’l deixarà anar però recordant-li que s’ha de rentar 

les mans abans de tornar al menjador. 

• No es pot sortir del menjador amb res de menjar. 
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2.2. FUNCIONAMENT BÀSIC DEL SERVEI DE LLEURE EDUCATIU. 

Un cop acabat el dinar, comença l’espai de lleure educatiu, el qual constarà de diferents 

activitats, totes elles dirigides per l’equip de monitors/es. Aquestes activitats podran ser de 

diferents tipologies, tals com: esports, tallers i jocs d’interior i d’exterior. 

Per a la correcta realització d’aquestes activitats es repartirà per cadascun dels centres, un 

dossier recull de diferents recursos, on introduirem diferents jocs, tan d’interior com 

d’exterior, i propostes d’activitats i tallers relacionades amb les festes tradicionals. 

A part, ajudarem en el disseny de competicions esportives i/o de ball, i també en la realització 

de com a mínim dos tallers per trimestre, donat que cada trimestre hi ha un mínim de dues 

festivitats assenyalades: 

 

TRIMESTRE FESTIVITATS 

Primer                                                                               

Festes Nadalenques 

Segon Carnestoltes 

Setmana Santa 

Tercer Sant Jordi 

Fi de Curs 

  

- Es podran realitzar més tallers si hi ha una bona proposta al darrere, però com a mínim 

aquestes festivitats hauran de portar l’acompanyament d’un taller. 

- Per totes i cada una de les activitats, es proporcionarà tot el material que es necessiti 

(sempre sota el vist-i-plau del / la supervisor /a de l’àrea en qüestió). 

 

A part de les activitats, també plantegem la realització d’un informe DIARI pels més menuts 

(P3), per tal que les famílies puguin fer un seguiment de l’evolució del seu fill/a al menjador 

escolar (s’incorpora model a l’annex). 

També proposem l’entrega d’informes  setmanals si se’s cau pels alumnes de P4 i P5, així com 

trimestrals per la resta d’alumnes (en un principi serien pels alumnes de primària) (s’incorpora 

model a l’annex) 
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3. FUNCIONS ORGANITZATIVES DE L’EQUIP DE MONITORS DE MENJADOR 

 

• Es realitzaran reunions trimestralment amb l’equip de monitoratge per plantejar els 

objectius i les activitats que es preveuen dur a terme segons la programació, per 

donar-li eines i recursos i plantejar les adaptacions segons el centre i/o usuaris. 

• A més es faran reunions periòdiques de tot l’equip, d’assistència obligatòria, per tal de 

resoldre possibles problemes, preparar activitats, etc. sempre que sigui necessari. 

• Les programacions s’han d’entregar en el termini previst pel bon funcionament del 

servei. 

• És important tenir cura del nostre vocabulari amb els nens/es i joves, així com l’ús 

correcte del català. 

• L’assignació de monitors/es als diferents espais és provisional. Per tant, un/a 

monitor/a podrà canviar el seu espai de treball si es considera oportú i segons les 

necessitats. 

• És molt important la comunicació entre tot l’equip per tal que aquest funcioni de 

forma eficaç. Per això, si sorgeix qualsevol dubte, problema, etc., s’haurà de notificar a 

la portaveu de l’equip. 

• La puntualitat és molt important pel correcte desenvolupament de les diferents 

activitats. 

 

ASPECTES QUE S’HAN D’EVITAR I TENIR EN COMPTE:  

� Els monitors/es han d’evitar fer grupets, això no vol dir que no puguin parlar sobre 

qüestions del menjador. 

� No ha d’haver cap monitor/a sense fer res o assegut/a, és molt important estar en tot 

moment actiu/va i implicant-se en les activitats amb els infants. 

� No pot haver cap zona del menjador sense monitor/a - coordinador/a. 

� Hem d’evitar cridar utilitzant un to de veu adequat amb els infants. 

� Hem de procurar vetllar pel bon ús i la conservació del material. 

� Els/les monitors/es tindran assignades unes taules concretes i han de procurar en tot 

moment no moure’s d’aquestes per tal de no creuar-se ni fer interferències entre 

ells/es. 

� Els/les monitors/es han de controlar que el menjar no es llenci sota de les taules, 

ensenyant als infants la importància de menjar tot i de tot, així com anar introduint la 

importància de seguir l’ordre dels plats. 

� Els/les monitors/es han de vetllar en tot moment per tal que els infants aprenguin uns 

hàbits correctes com són el menjar correctament amb els estris, mantenir una postura 

i un to de veu adient a l’hora de menjar i menjar-se tot el menjar que es posa a la 

safata/plats (tenint en compte les particularitats individuals). 
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� Si un nen/a o jove es fa mal o es troba malament, s’haurà d’avisar al portaveu per 

prendre les mesures oportunes. Mai no es dóna cap medicació sense consulta prèvia. 

El primer dia de servei s’ha de concretar amb el director/a del centre escolar el procés 

a seguir en cas d’accident (s’adjunta model estàndard a l’Annex). S’haurà de penjar en 

un lloc visible del menjador. 

� Quan un alumne té un accident greu cal: avisar a un/a responsable de l’equip directiu 

del centre,  qui s’encarregarà de prendre les mesures oportunes. Sempre, però, si és 

greu el primer a fer serà trucar a una ambulància. 

� Els/les monitors/es realitzaran informes trimestrals per als alumnes d’Educació Infantil 

i Primària. Aquests informes valoren l’assoliment d’hàbits i normes, comportament, 

etc. Aquests seran entregats a l’escola i si s’escau als pares/mares dels alumnes de 

forma trimestral. 

� Una altra eina que permet un control acurat de l’espai de migdia és el que anomenem 

diari d’incidències. Es tracta d’un diari en el que dia a dia queden plasmades totes 

aquelles situacions que afecten al funcionament del servei. Aquest diari permet que la 

informació no es perdi o s’interpreti de forma errònia al ser traspassada oralment. 

S’elaborarà des de l’espai de migdia i estarà a disposició de tots els implicats per tal 

que tots puguin accedir a la informació rellevant d’aquest espai. 

 

REPARTIMENT DE TASQUES: 

Monitor/a – portaveu: 

Serà l’encarregat/da del control de: 

- Els/les nens/es i joves que no es trobin bé i serà qui ho comentarà amb la 

coordinadora per decidir què fer amb ells/es (règim, trucar als pares, fer notes...). 

- Els/les nens/es i joves que es comportin incorrectament (aquests temes seran tractats 

pels monitors/es encarregats del grup, en cas que sigui necessari ho farà el 

coordinador/a). Disposem d’un document d’incidències amb tres còpies, una pel 

menjador, l’altre per la família i l’altre per l’escola (s’adjunta model estàndard a 

l’Annex). 

 

Coordinadors/es Responsables dels monitors/es de cada equip:  

Excepte algun cas concret, tothom a part de ser el responsable de l’equip i del servei també ho 

és d’un grup de nens/es (és a dir que també exerceix funcions de monitor/a).   

La responsabilitat dels diferents responsables es basen en:  

- Vetllar pel correcte funcionament del servei i que aquest sigui el màxim de qualitatiu.  

- Fer treballar a l’equip educatiu segons proposta pactada amb la Coordinadora d’àrea.  

- Garantir el control dels menús consumits amb les diferents modalitats existents.  

- Informar al Responsable de Serhs d’els monitors/es que no estan treballant 
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correctament amb el màxim d’objectivitat i ràpides al igual que d’informar dels que 

millor estan treballant (és a dir han d’informar de les persones que no treballen bé i de 

les que treballen bé per poder-les promocionar).  

Per tant, són els encarregats de fer funcionar i organitzar als diferents monitors/es que 

composen l’equip i del servei assignat.  

 

Coordinadors/es: són les persones que han de desenvolupar a la pràctica la proposta i 

organització assignada, sent responsables en tot moment de les indicacions donades pels 

responsables i de la qualitat educativa cap els usuaris assignats. 

 

3.1. NORMATIVA PELS PROFESSIONALS DELS MENJADORS ESCOLARS. 

Aquesta normativa ha estat creada amb l'objectiu d’aclarir l'organització i el funcionament 

genèric als diferents tècnics professionals de la nostra empresa. Els punts que a continuació 

s’exposen són aspectes imprescindibles a seguir, ja que l’ incompliment d’algun d’aquest, pot 

repercutir de forma negativa en la dinàmica de treball: 

���� Quan es fa referència als tècnics professionals de l'empresa, s'inclou a tothom: monitor/a-

coordinador/a, portaveu i a tota persona implicada en el desenvolupament dels nostres 

objectius. 

���� Tot professional ha de conèixer la filosofia d’Empresa i fer-la part de la seva forma de 

treball, ja que aquesta forma s’origina del compromís que l’empresa adquireix amb les 

institucions/clients. 

���� Tot treballador/a haurà de complir o anar cap a la realització dels requisits bàsics i funcions 

que tot seguit passarem a relacionar. D'aquesta manera, es treballarà en bloc i en equip 

sense caure en contradiccions i incoherències, i així poder garantir un funcionament 

qualitatiu i eficaç, centrant-nos en la responsabilitat, la motivació i la coherència educativa. 

���� Tots els/les professionals de l'empresa han de complir amb el compromís laboral 

pactat/signat prèviament de forma voluntària i responsable.  En cas contrari, es perjudica 

la correcta dinàmica dels usuaris, dels seus companys/es i de tot l'equip educatiu, el que 

comportaria una repercussió laboral immediata. 

���� El/la professional des de l'inici del seu contracte adquireix un compromís que ha de 

complir fins el dia de la finalització del mateix. 

���� Tots els/les professionals, han de tenir molt clar que el més important són els/les 

educands amb els quals treballem.  Per tant, haurà de fugir de personalismes, sent el més 

neutre i just possible per tal de garantir una acció educativa correcta, coherent i 

qualitativa. 

���� Tot professional, s'ha de centrar en la seva tasca fugint de concepcions personalistes o de 

favoritismes cap els seus companys/es, concentrant-se d'aquesta manera en els objectius 

principals marcats per l'empresa. La correcta convivència i el respecte entre els/les 

companys/es de l’equip educatiu és bàsica a fi d’educar amb coherència i eficàcia. 
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���� Tot professional haurà de dur a terme el projecte presentat per l'empresa. Complint els 

objectius del mateix, centrats en afavorir un temps de Lleure Lúdico-Educatiu, 

desenvolupant la metodologia especificada en aquest, centrada en la comunicació, la 

relació i la neutralitat intervencional. 

���� Tot professional, haurà de complir una normativa bàsica educativa que fa referència a la 

higiene personal. 

���� Tot professional ha de mantenir un grau satisfactori de professionalitat en la seva feina, 

així com mostrar un esperit de millora i superació. 

���� Tot treballador ha d’assistir obligatòriament a les reunions convocades per l’empresa, 

siguin informatives o de formació. 

 

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT: 

Des de l’Empresa presentem un Pla d’accident estàndar, entenent que és el propi centre el que 

té la potestat de decidir quin és el protocol que vol seguir, i per això es farà una reunió amb 

cada direcció per portar a terme el pla d’actuació definitiu. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT: 

 

 
- Si el cas NO és greu, el/la monitor/a, farà la cura necesaria (aigua i sabó); I 

l’encarregat/da, apuntarà al Diari d’incidències el què ha passat. 

      Recordem que NO es poden administrar medicaments!!! 

 

 
- En el cas que s’hagi d’acompanyar a l’Infant a un Centre Mèdic, un/a dels monitors/es, 

trucarà a la família perquè vinguin a buscar-lo; En el cas de no localitzar a la família, 
un/a dels/les Monitors/es, acompanyarà l’Infant al Centre Mèdic més proper (¡MAI 
amb vehicle particular!), mentrestant es mirarà de localitzar als familiars; 
L’encarregat/da, avisarà al Centre i al supervisor d’Àrea. 

 

 
- En el cas d’emergència mèdica s’avisarà de forma immediata al 061; Al mateix temps 

es localitzarà la família; L’encarregat/da, avisarà al Centre i al supervisor d’Àrea. 

 

 

 

Conformitat del Centre: 
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Ratio de monitors/alumnes: 

 

Grups pel càlcul de la ràtio 
Alumnes per 
monitor/a 

Educació Infantil (P-3 i P-4) 10 

Educació Infantil (P-5) 15 

Educació Primària 20 

Alumnes esporàdics 20 

 

 

 

 


