
  

 
TEMPS DEL MIGDIA   

Normativa PRIMÀRIA 
 

 

L’espai de menjador o mitja pensió comprèn el temps de migdia de 13:00 a 15:00 h. Aquest és 

un temps de descans i de trencament de la jornada escolar.  

Entenem que l’estona que esteu al menjador, és un espai on cal tenir cura de la higiene, de 

l’hàbit de menjar sense cridar, de no fer un mal ús del menjar i on pugueu passar una estona distesa 

amb els vostres companys, respectant espais i persones.  

 

Informacions Generals que cal saber: 

 

CICLI INICIAL i CICLE MITJÀ:: Els monitors els van a buscar a l’aula. L’hora d’entrada al menjador és a les 

13:05/10 h. Després de dinar podeu gaudir d’estona de pati i de diferents jocs i activitats que 

s’organitzen. 

 

CICLE SUPERIOR:  Els monitors reben els alumnes al pati i tenen estona de pati i de diferents jocs i 

activitats que s’organitzen. L’hora d’entrada al menjador és a les 14:00h.  

 

- Per a tots els cursos, en cas de pluja:: 

Utilitzem porxo i gimnàs i després de dinar a les respectives aules. 

 

Normativa de Menjador 

 

1. Quan anem o venim del menjador no hem de córrer per les escales. 

2. Després de dinar no podem quedar-nos ni a les escales ni als passadissos. 

3. A punt per dinar, un cop asseguts no cal aixecar-se de la taula. 

4. Hem de fer servir sempre els coberts. 

5. No podem fer crits al menjador. Cal que utilitzem un to de veu baix. 

6. No llençar menjar al terra, ni passar-lo a la safata dels companys (en cas de fer-ho es recollirà el 

seu menjar i es fregarà la taula i el terra). 

7. No omplir massa el got d’aigua perquè no vessi per la taula (igualment, en cas de fer-ho es 

recollirà el menjar i es fregarà la taula i el terra). 

8. No podem omplir les butxaques de pa ni treure qualsevol tipus de menjar del menjador. 

9. Abans de marxar, cal deixar la cadira ben posada i que la monitora comprovi la safata. 

10. Cal menjar equilibrat: de tot i en l’ordre de 1r plat, 2n plat i postres.  

11. Sobretot, NO ES POT FALTAR EL RESPECTE a cuineres , monitores i qualssevol persona 

responsable . Pot ser motiu important de sanció i/o expulsió i s’informarà al tutor i a la família. 

12. A l’estona de pati, recordeu que: 

a. Tal i com diu la Normativa de l’escola, no es pot utilitzar el mòbil per cap de les seves 

funcions: trucar, jocs,  fotos. Serà requisat. 

b. No es pot jugar amb cap material que els responsables considerin perillós o prohibit. 



  
També serà requisat. 

c. Només es podrà jugar amb pilotes de plàstic (no poden ser de cuir). Pilotes de bàsquet 

el dia establert. 

 

 


