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MENJADOR DE L’ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL  
CURS 2020-2021 

 
 
Benvolgudes famílies,  
 
Aquest temps de confinament ha estat per nosaltres a més d’un temps de reflexió, un 
temps per organitzar-nos i trobar la manera de retrobar-nos. 
Hem triat tenir cura, ser responsables, i hem escollit, tot i estar preocupats, 
reinventar-nos per estar junts i segurs.  
 
Al menjador de 7 i Tria, hem format al personal i els hem proveït dels equips 
necessaris de protecció, d’higiene i seguretat per poder fer el seguiment dels nous 
protocols d’actuació complint amb les mesures de seguretat i organització  aprovades 
pel  PROCICAT: hem adaptat tots i cada un dels nostres moviments perquè tant el 
personal pedagògic, com el de cuina i, sobretot, els nens i les nenes estiguin segurs 
just al lloc on han d’estar, a l’escola, aprenent, jugant, gaudint i creixent. 
 
El servei començarà el dia 14 de setembre, i tots els alumnes podran quedar-se a dinar 
a l’escola. 
 
A partir del dia 9 el telèfon estarà actiu i s’atendran consultes. 
 
 
GESTIÓ  
 
Enguany, les inscripcions per als nous usuaris, les modificacions i la consulta de dades, 
es farà través de el Intranet de les famílies a la pàgina de 7 i Tria (les instruccions les 
trobareu al document “Informació del servei”). No s’haurà d’entregar cap document 
físic exceptuant la fitxa mèdica. 
 
Degut a la situació actual, la gestió i atenció a les famílies, que diàriament es fa de 
9:00 a 10:00h  no podrà ser presencial. Totes les gestions i consultes es realitzaran 
mitjançant, trucades telefòniques, missatges (SMS, WhatsApp) o via e-mail.  
 
Tel: 610 178 221 
E-mail: menjador.santacreu195@gmail.com 
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En el cas que una família necessiti una reunió presencial amb la coordinadora, seguint 
les instruccions del Pla d’Actuació, hauran de demanar cita prèvia i només s’atendrà 
a un sol familiar. 
 
 
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
7 i Tria ha adaptat l’organització i el funcionament del servei a la normativa establerta 
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
 

• A l’espai de menjador els grups estables es mantindran i es respectaran, es 
garantirà que hi hagi la distància de seguretat respecte altres grups estables. 

• Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès del espai de 
menjador i el número de nens, farem els següents torns i horaris: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Els nens es rentaran les mans abans i després de dinar i a l’hora de  la represa 
de l’activitat lectiva. 

• Entre torn i torn, netejarem el espai del menjador i realitzarem la desinfecció i 
ventilació. 

• L’entrada i la sortida dels grups al menjador es farà de manera ordenada i 
esglaonada. 

• Els infants de primària, duran la mascareta en tot moment i només se la trauran 
a la taula quan dinin. 

 

GRUP ESPAI HORARI 

P3 

Menjador d’infantil 
 

12:30 –13:30 
 

P4 

P5 

1r  
Menjador d’infantil 

 
13:50-14:30 

2n 

3r Menjador de 
primària 

12:30-13:30 
4t 

5è Menjador de 
primària 

13:50-14:40 
6è 
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Pel que fa al nostre projecte pedagògic “Servim-nos com a casa”, es seguirà duent a 
terme però s’adaptarà a la nova normativa. 
 
Seguint les indicacions de Salut, i per evitar compartir estris o gerres d’aigua, un únic 
infant serà l’encarregat de la taula del grup estable corresponent i realitzarà les 
tasques permeses (parar taula i servir als companys). 
 
Els infants no es podran aixecar de la taula fins a la finalització del àpat,  i serà el 
personal de 7 i Tria qui realitzarà les tasques inherents al servei, que fins ara feien els 
nens, com ara, el buidatge, posar l’aigua, repartir el pa, anar a buscar les soperes i 
safates de menjar, netejar les taules, etc. 
 
EQUIP DE MONITORS/ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Durant tot el curs hi podrà haver canvis en la distribució del monitoratge. 

 
 

 
ACTIVITATS I ESPAIS DE MIGDIA  
 
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb 
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable d’infantil i primària, aquests 
últims utilitzant sempre la mascareta. 
 

GRUP MONITOR/A 

P3 Noelia 

P4 Mercedes  

P5 Sonia  

1r Noelia 

2n Judit 

3r Manuela 

4t Nuria  

5è Yolanda 

6è Edurne  

Vetlladores Anna i Carol 

Coordinadora  Ximena  
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Cada grup estable disposarà d’una caixa amb jocs i material per fer activitats a diari i 
aquesta es desinfectarà setmanalment, en el cas d’utilitzar material d’us comú aquest 
es desinfectarà després de cada us.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL NECESSARI I INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE 
 

- Els infants d’infantil no podran portar bata, com a alternativa es podran portar 
5 pitets, un per cada dia de la setmana, cada dia posarem el pitet brut a la 
motxilla. 

- Els nens i nenes de P3 no faran migdiada. 
- Els infants d’infantil han de portar una muda de recanvi, en una bosseta amb el 

nom i el cognom escrit. 
- Aquest curs els infants no es podran rentar les dents després de l’àpat, a no ser 

que hi hagi una recomanació del metge o dentista. 
- Tots els alumnes de primària que facin us del menjador hauran de portar una 

bossa hermètica (tipus zip) amb el nom posat per guardar la mascareta durant 
l’àpat. 

 
 

CURS ESPAI HORARI 
P3 

Pati d’infantil amb espai delimitat per cada 
curs i grup estable. 

13:45-14:50 P4 

P5 
1r Pati de primària amb espai delimitat per 

curs i grups estables, amb us obligatori de 
mascareta 

12:30-13:40 
2n 

3r Pati de primària amb espai delimitat per 
curs i grups estables, amb us obligatori de 

mascareta 
13:40-14:50 

4t 

5è Pati de primària amb espai delimitat per 
curs i grups estables, amb us obligatori de 

mascareta 
12:30-13:40 

6è 
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