
TRESMES SERVEI DE MENJADOR 

Pla d’Acció per al curs 2020-21 

ESCOLA LES AIGÜES 

Aquest curs es posaran en pràctica els protocols higiènics i desinfecció que ens marquen    
les autoritats sanitàries 

 

Què fan els vostres fills/es al menjador? 

Aquest curs per tal de poder establir bé els protocols i recomanacions sanitàries els espais destinats al menjador es 
dividiran en tres zones diferenciades i en les que farem 2 torns en cada espai. L’organització dels espais podrà 
variar en funció del nombre d’alumnes inscrits/es de cada grup estable al mes de setembre. 

-Menjador d’Ed. Infantil: . P3 dinarà al primer torn  i després anirà a descansar. P4 dinarà al 2n torn. Entre torn i 
torn es ventilarà i desinfectarà l’espai del menjador. Dins del menjador també es tindrà en compte la distància de 
seguretat entre els grups estables P3A  i P3B. 

-Menjador d’Ed. Primària: P5 i 1r dinaran al primer torn 

                                               2n i 3r dinaran al 2n torn 

-Gimnàs:  4t i 5è dinaran al primer torn 

                  6è dinarà al 2n torn 

Organització del temps a l’hora del menjador.  

Hem de tenir en compte que els primers dies són d’adaptació  per a tothom. 

Per als grups de P3 els primers dies es farà un petit seguiment de cada infant a través de l’observació, amb la 
finalitat de conèixer-los. De mica en mica s’anirà construint un vincle de confiança entre monitors/es i nens/es 

La monitora o monitor de referència farà el control d’assistència del grup al punt de trobada establert per l'escola 
(tenint en compte les distàncies de seguretat entre infants) i els acompanyarà durant tot el servei. Els grups que 
dinen al primer torn aniran a rentar-se les mans al lavabo que se’ls hagi assignat i de forma organitzada entraran al 
menjador i s'asseuran a la seva cadira. Una vegada estiguin tots ben asseguts, entrarà un altre grup, i així 
successivament. A les taules mantindran 1 metre de distància entre infants, i més de 2 metres entre infants d'altres 
grups estables que puguin compartir el menjador. A les taules trobaran els seus plats, coberts i gots. No hi haurà 
caps de taula, seran les monitores les que posin i retirin els plats. Una vegada hagin acabat, el grup sortirà del 
menjador, tornarà a rentar-se les mans i anirà al pati. 
 P3 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 psicomotricitat), cada infant tindrà el seu llitet fix durant tot el curs. Aquest es desinfectarà cada 
dia després de la migdiada, els llençols i coixins es guardaran dins d’una bossa de plàstic que us farem arribar 
l’últim dia de la setmana perquè els pugueu rentar a  casa i els haureu de tornar el dilluns següent  
Recordeu que tot a de venir marcat 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 (les mateixes que al pati del matí).  A les 14:30h 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 (amb els seu grup estable) fent joc tranquil esperant que arribi el seu o la  seva  mestre/a. 

 A Ed. Primària cada grup estable tindrà assignada la seva zona de pati per anar a jugar, la mateixa que tindrà al pati 
del matí. 
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Els infants del segon torn que estaven al pati, aniran al lavabo assignat a fer necessitats i rentar-se les mans i de 
manera organitzada entraran al menjador tal com ho havien fet els seus companys/es del 1r torn. 
Durant l'estona d'esbarjo s'organitzaran jocs que siguin compatibles amb les mesures de seguretat, alhora que 
siguin engrescadors i els donin l'oportunitat de gaudir, crèixer i passar una bona estona. 
A les 14:30h començaran a recollir els patis de forma esglaonada per respectar els espais i les distàncies de 
seguretat,  tornaran a rentar-se les mans i es prepararan per a la tornada a les aules. 

 

L’equip de monitoratge portarà la mascareta durant tot el servei. 

Els infants se l’hauran de posar sempre que facin desplaçaments per dins de les instal·lacions de l’escola i si 
comparteixen espai amb un altre grup estable que no sigui el seu. 

 

Què necessiten els infants per l’estona del menjador? 

P3: Cal portar dins d’una bossa marcada amb el nom 

⇒ Roba de recanvi  que compartirem amb l’escola (dins de la bossa de recanvi de muda que porteu a l’escola, els 
infants que siguin usuaris de menjador hauran d’afegir una muda més de calcetes/calçotets, mitjons, pantalons i 
samarreta. Tot marcat amb el nom) 

La roba 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. 

⇒ Un llençol de 4 punts d’ajust  que us facilitarà l’escola i que haureu de rentar cada setmana. 

⇒  la manta  per tapar-los. Quan comenci a fer fred us la facilitarà l’escola, us n’assignarem una pel vostre fill/a i la 
farà servir durant els mesos de més fred.  

⇒ Un peluix o un mocador que els ajudi a descansar (opcional) 

 El llençols es retornaran els divendres perquè les famílies puguin rentar-los i tornar a portar el dilluns següent. 

Pel menjador:  NO ES PODEN FER SERVIR ELS TOVALLONS DE ROBA . Aquest curs i mentre duri la situació sanitària 
farem servir tovallons de paper d’un sols ús 

Aquesta informació pot variar  segons l’evolució de la situació sanitària que estem vivint. 
 

Informació per a les famílies. 

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. 

Menú: Cada mes us enviarem per correu electrònic i el penjarem al  web de l’escola, així com a 

l’apartat de menús de www.tresmes.com. 

INSTAGRAM i FACEBOOK. Aquí us podreu informar dels menús diaris i de moltes  de les activitats que fem. 
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http://www.tresmes.com/
https://www.facebook.com/Tresmes-ecoactiva-820237588117136/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/tresmes_ecoactiva/?hl=es

