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TRESMES SERVEI DE MENJADOR 

ESCOLA JOAN SANPERA 

 Aquest curs continuem treballant protocols higiènics i desinfecció que ens marquen les autoritats sanitàries 

 

Per els  infants de P3 hem de tenir en compte que els primers dies són d’adaptació, els dies 13, 14 i 15 de setembre, tot i que 
des de l’escola es recomana no fer ús del servei de menjador fins al dijous 16 de setembre. Els infants de P4 i P5 podran fer ús 
del menjador des del 1r dia. 

Els primers dies es farà un seguiment de cada nen/a a través de l’observació  del comportament amb la finalitat de conèixer-
los. Mica en mica s’anirà construint un vincle de confiança entre les monitores i els infants. 

El menjador s’organitza amb dos torns: P3, dinarà a la seva aula i dormirà a l’aula de psicomotricitat. 

                                                    1r torn: menjador de la Kika  de 12,30h fins a les 13,30h, dinen els infants de P4,  P5, 1r.  

                                                   1r torn: menjador de Pitus de 12,30h fins a les 13,30h. Dinaran 2n i 3r. 

                                                    2n torn: menjador de la Kika 4t i  5è.  

                                                    2n torn: menjador d’en Pitus  6è. 

Pels infants de p3 els primers dies es farà un petit seguiment de cada infant a través de l’observació i comportament, amb la  
finalitat de conèixer-los. De mica en mica s’anirà construint un vincle de confiança entre monitores i nens/es. . 

A les 12:30 h, les monitores aniran a les classes d’infantil passaran llista realitzen hàbits d’higiene, pipís, rentar les mans.  

Els espais destinat a la higiene estaran separat per grups estables a l’estona del menjador es faran servir els que ens assigni 
l’escola.  

La quantitat de menjar que servirem per plat serà la que ens dicta el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A 
mesura que coneixem més als nens/es, ho farem més personalitzat, segons les necessitats i característiques de cada infant. 

L’estona de menjar dura aproximadament una hora i mitja. 

Una vegada que hagin acabat de dinar, es tornaran a rentar les mans i prepararan per anar a descansar a l’aula assignada sala 
de psico, cada infant tindrà el seu llitet fix durant tot el curs.  

Recordeu que heu de marcar la roba i les sabates amb el nom del nen/a. 

La resta d’infants aniran a rentar-se les mans i seguidament al pati. Cada grup estable tindrà una zona per fer el seu joc, aquestes 
zones  seran  assignades per l’escola.  A les 14.3oh els infants de P4 i P5 començaran a recollir patis i P3 s’aixecaran de la migdiada. 
Cadascú a la seva aula anirà a rentar cares mans i es quedaran a la seva aula fent joc tranquil esperant que arribi la seva  mestra. 

Què necessiten per l’estona del menjador. 

P3  

 Roba de recanvi 

A l’estona del menjador farem servir la mateixa bossa amb la roba de recanvi que hagueu  portat a l’escola, recordeu posar dues 
mudes si els vostres fills es queden al menjador. La muda de recanvi és: calcetes/calçotets, mitjons, pantalons i samarreta o 
jersei. 

La robeta que s’hagi pogut utilitzar, la posarem dins d’una bossa de plàstic i  dins de la motxilla del vostre fill o filla.  

En el cas que estigui molt tacada l’esbandirem una mica amb aigua i per motius higiènics la posarem dins de la bossa de plàstic 
i la lligarem a la nansa de la motxilla. 

Per fer la migdiada: Cal portar dins d’una bossa  marcada amb el nom: 

• un llençol  per posar sobre el llitet de 4 punts d’ajust (60x120). 

• una manteta primeta per tapar-los. 

• un coixí i/o un peluix (opcional). 

• Un paquet de tovalloletes humides. 

• L’últim dia de la setmana es retornarà tot dins de la bossa perquè les famílies puguin rentar-ho i tornar-ho a portar el 
dilluns següent. En cas de necessitat els hi posarem a la motxilla per rentar-ho abans. 
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P3 P4 i P5 

 Pel menjador:  NO CAL PORTAR CAP TOVALLÓ NI BATA DE MENJADOR. 

 

informació per les famílies: 

A causa de la situació sanitària en la qual ens trobem i per evitar aglomeracions, haurem de respectar l'entrada dels infants al 

centre escolar. 

Atenció a famílies: Cada dia la Cristina, coordinadora del menjador, de 9:00h a 9,30h estarà al menjador on prepararà el llistats 

d’assistència del dia. En el cas de dubtes o consultes que no es puguin solucionar telefònicament, ella us podrà atendre 

personalment. 

 WhatsApp: Aprofitem les noves tecnologies i evitem cues innecessàries al carrer. Per notificar que necessiteu fer un canvi de 

dia, de dieta o una absència, podeu enviar un WhatsApp o una nota de veu al telèfon de coordinació abans de les 9,30h del matí 

del mateix dia (recordeu posar el nom i cognom, el curs del vostre fill/a, i a continuació el motiu i el dia del canvi). 

Pagament de rebuts o dies eventuals. El pagament tant del rebut mensual com de dies eventuals es farà per domiciliació 

bancària. Dins de la butlleta d'inscripció trobareu l'opció eventual i les famílies interessades en aquest servei hauran de fer la 

inscripció a principi de curs. A mes vençut, entre el dia 1 i el 5 de cada mes, es passarà el rebut dels dies que s’hagi quedat. 

Informes. 

P3 : Cada dia trobareu a la motxilla del vostre fill/a un informe on posarà que ha dinat, i si ha dormit o ha descansat. 

P4 i P5: l’informe serà mensual.  

Menú:. El trobareu penjat cada mes al Facebook de l’AMPA,  a la web i taulell d’anuncis de l’escola, així com a l’apartat de menús 

de: www.tresmes.com. 

Revista MENJANOTÍCIES TRESMES A final de cada trimestre us farem arribar via correu electrònic, la revista del 

menjador on us informarem de les activitats que hagin fet durant el trimestre, articles informatius sobre 

l’alimentació,  nous productes que s’hagin introduït als nostres menús i notícies variades. 

 

INSTAGRAM i FACEBOOK. A través d’aquestes aplicacions podreu estar informats dels menús diaris, de les activitats que es 

realitzen a les escoles i d’informació de temàtica variada. 

 

 

 

 Telèfon i WhatsApp de contacte de coordinació del menjador: Cristina  609567914    

 

:    938796058 BON INICI DE CURS.   

 Administració: Míriam   619536094  

 

                     

http://www.tresmes.com/
https://www.facebook.com/Tresmes-ecoactiva-820237588117136/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/tresmes_ecoactiva/?hl=es

