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Normativa del servei de Menjador de l'Escola “Ramon y Cajal” - Curs 2017/18
A.- Inscripció i pagament del servei:
Els/les alumnes que facin ús del servei de menjador escolar durant el curs 2017-18, han de
formalitzar-ne la inscripció, el 5 de setembre de 10h a 14:30h, i de 16:00h a 18:30h, i el 6 de
setembre de 10h a 14:30h a les oficines on es troba ubicada la Fundació Ulldecona c/Maestrat, 1
(antic CAP de salut).
Cada família haurà d’omplir el model formalitzat que es facilita amb les dades que s’especifiquen.
Cada inscripció ha d’anar acompanyada de manera imprescindible, de les fotocòpies del DNI, NIE o
passaport del titular i de la llibreta o compte corrent on s’han de cobrar els rebuts.
Cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar
comuniqui per escrit les modificacions a les oficines de la Fundació Ulldecona.
Els cobraments dels rebuts es duran a terme entre els dies 1 i 5 de cada mes a partir del mes
d'octubre, sempre amb caràcter retroactiu. Cada rebut correspon als dies d'assistència reals dels
alumnes.
Per garantir l’eficiència del servei, es controlarà estrictament el pagament i no s’admetran
retorns no justificats de rebuts. Els usuaris que deixin d’abonar algun rebut hauran de
regularitzar la seva situació al mes següent fent-se càrrec de la despesa de la devolució del
rebut. En cas de no regularitzar la situació l'alumne no podrà fer ús del menjador escolar.
En el cas de no assistència al menjador per malaltia o qualsevol altra causa s'haurà de
comunicar al telèfon 633 70 63 37.
Els comensals eventuals (usuaris que es queden al menjador de manera esporàdica) per una
banda han de lliurar el tiquet corresponent, a la cuina de l'escola el dia abans o el mateix dia que es
quede al menjador (fins les 10h.) i per l'altra hauran d'avisar al mestre/a de l'aula corresponent. Els
tiquets es vendran a la cuina de l'Escola o a les oficines de la Fundació Ulldecona tots els
dies de dilluns a divendres de les 8h. fins les 13h..
B.- Preus del servei
El preu del servei del menjador s’aprova cada curs pel Patronat de la Fundació Ulldecona i sempre
amb el vistiplau del Consell Escolar.
La tarifa proposada per aquest proper curs 2017/18 és:
 6€ per àpat els alumnes que es queden 3 dies o més a la setmana.
 6,5€ per àpat els alumnes que es queden menys de 3 dies a la setmana.
 5,5€ per àpat els alumnes que es queden 3 dies o més a la setmana i tenen un altre
germà/na que fa ús del servei.
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Els preus estan pendents d'aprovació per part del Consell Escolar.
C.- Altes, baixes i absències
 En el full d’alta caldrà fer constar el dia que l’alumne començarà a fer ús del servei, per
defecte la data es correspon amb la d’inici del servei.
 Les baixes definitives es comunicaran amb una antelació d'una setmana.
D.- Atenció a familiars
Durant aquest curs els familiars disposaran d'un dia a la setmana (previ avís) per poder comentar
qualsevol tema amb la monitora referent de l'alumne. L'horari d'atenció serà els dimecres de 11:30h.
fins les 12:20h.. El telèfon per concertar la pertinent entrevista és el 977 72 15 29.
E.- Incidències, queixes i reclamacions
Totes les incidències, queixes o reclamacions relatives al servei de menjador escolar s’han de
presentar a les oficines on es troba ubicada la Fundació Ulldecona.
F.- Reglament de convivència i disciplina
Per norma general i per al coneixement dels usuaris cal tenir present que el comportament dels
alumnes ha de mantenir-se en els nivells d’educació, civisme i respecte als companys que s’exigeix
a la resta de la jornada escolar.
Les faltes que s’esdevinguin en l’horari de menjador escolar seran sancionades seguint la normativa
pròpia de l'escola i podran ser proposades tant per la direcció del centre com de la Fundació.
L’aplicació de les mesures de disciplina, en casos d’especial gravetat, poden comportar l’exclusió
temporal o definitiva, del menjador.
G.- Normativa dels alumnes:
Els alumnes que es quedin a dinar, no poden sortir de l’escola sota cap concepte.
Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal dels alumnes i mantenir un clima
de respecte i convivència, cal seguir unes normes de conducta:
1. Rentar-se les mans abans de dinar.
2. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre.
3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.
6. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada.
7. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta.
8. Rentar-se les dents després de dinar els nens que ho sol·liciten.
9. Tenir cura del material de menjador.
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10. Respectar els espais marcats al centre per als diferents grups, tant dintre del menjador com a la
zona del pati..
11. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i monitores i totes
les persones relacionades amb el servei.
Material: (Especialment s'aconsella a tots aquells alumnes que facin P3)
Tots els alumnes que ho desitgen podran portar:


Una bata (exclusiva per al menjador) els divendres se l’emportaran per rentar a casa. La
bata haurà de portar una beta per penjar i el nom de l'alumne.



Una muda completa (roba interior, mitjons, pantalons o falda i jersei) de recanvi en cas de
necessitat.



Una bosseta, marcada amb el nom, per posar la bata, muda, raspall de dents, pasta
dentífrica.
Avaluació:

Semestralment es realitzarà una avaluació individual de cada alumne on es tindran en compte entre
altres coses:


Seguiment àrea menjador: comportament a taula, ingesta d'aliments, ús de coberts..



Seguiment àrea de lleure: relació amb els altres nens/es...

Per qualsevol aclariment o dubte us podeu dirigir a les oficines on es troba ubicada la Fundació
Ulldecona (antic CAP de salut) o bé trucar al 977 72 15 29.
Moltes gràcies a tots/es.
Fundació Privada Ulldecona
Servei de Menjador.

