
 

NORMES DE CONVIVÈNCIA AL MENJADOR ESCOLAR 

 

 

La següent normativa és aplicable al servei de menjador escolar i l’hora d’acollida 

matinal de l’escola Doctor Serés  i segons el criteri de les coordinadores, les quals són les 

responsables del servei. Les faltes de convivència següents es determinen en: lleus, greus i 

molt greus: 

 

→ Faltes lleus: 

• Llençar el menjar al terra o amagar el menjar. 

• Cridar durant l’àpat. 

• Córrer en entrar o sortir del menjador. 

•  Fer mal ús dels aliments i del parament del menjador. 

• Molestar reiteradament als companys/es. 

• No fer cas de les advertències de la monitora. 

• Qüestionar repetidament les decisions de la monitora. 

• Seure a la cadira de forma incorrecta, amb perill de fer-se mal.  

• Marxar de la zona assignada sense demanar permís.  

• No rentar-se les mans (degut a la situació provocada per la COVID-19). 

• No respectar el grup estable (degut a la situació provocada per la COVID-19). 

• Portar joguines o material no permès per l’escola (degut a la situació provocada per 
la COVID-19). 

 

* Per a l’acumulació de 3 faltes lleus, es considerarà com una falta greu. 

 

→ Mesures aplicables a les faltes lleus: 

       -  Amonestació per part de la monitora. 

       -  Compareixença davant les coordinadores responsables.  

       -  Privació d’esbarjo. 



       -  Menjar a part del seus companys/es. 

      -   Avís a la família de la seva conducta. 

       -  Si es considera necessari, informar a la direcció del centre. 

 

→ Faltes greus:  

• Agredir físicament als companys/es. 

• Discriminar a un/a company/a per raons d’ètnia, minusvalidesa, religió... 

• Intimidar o amenaçar de paraula o amb fets a un/a company/a. 

• Agredir verbalment i reiteradament als companys/es. 

• Causar desperfectes de manera intencionada a objectes del menjador. 

•  Adreçar-se de manera inadequada, oral o gestual, a les monitores o personal de 
cuina. 

• Treure’s la mascareta quan no està permès (degut a la situació provocada per la 
COVID-19). 

 

→ Mesures aplicables a les faltes greus: 

- Informar a la família. 

- Amonestació per part de la monitora. 

- Compareixença davant les coordinadores responsables.  

- Privació d’esbarjo. 

 

→ Faltes molt greus: 

• Treure’s la mascareta i tossir o escopir davant dels companys/es. 

• Sortir (escapar-se) del recinte escolar. 

• Faltar el respecte, amenaçar o insultar a les monitores. 

• Agredir físicament a les monitores. 

 

→ Mesures aplicables a les faltes molt greus: 

- Informar a la família. 



- La família haurà de venir immediatament a recollir al seu fill/a, si es considera 
necessari. 

- Segons la gravetat de la falta comesa, suspensió del dret d’assistir al menjador 
escolar: 3 dies, 10 dies o bé la resta dels dies fins finalitzar el curs escolar.     
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