
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT SERVEI DE MENJADOR 

GRUPS, ESPAIS I TORNS MENJADOR 

Cada grup només compartirà taula amb el seu grup estable. 
Les taules entre els diferents grups estaran separades per 1,5 metres de 
distància. 
Els nens/es tindran llocs fixes. 
El servei de menjador es dividirà en dos torns: 

- 1r torn: P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r. 
- 2n torn: 4t, 5è i 6è. 

Per tal de poder garantir la distància mínima entre els grups estables, que 
dinen al menjador, aquest curs els/les alumnes/as de P3 i P4 dinaran a les 
seves aules. 

PERSONAL EDUCATIU 

Aquest curs, per tal de poder donar resposta a la nova realitat, s’han contractat 
dos monitors més per tal de donar suport a la resta del equip. Per tant l’equip 
estarà format per: 

- 6 monitores per a Infantil (1 més que en cursos anteriors) 
- 6 monitors/es per Primària 
- 1 monitora de reforç 

ACTIVITATS 

Aquest curs les activitats a les aules (manualitats, jocs de taula, etc.), les 
realitzarà cada grup estable (A, B o C) a la seva pròpia aula. Les activitats al 
pati es realitzaran amb mascareta, coincidint, com a màxim, dos cursos. Tot i 
portar la mascareta, cada grup jugarà i farà les activitats amb el seu grup de 
convivència. En el següent quadre es recull l’organització inicial d’activitats per 
a cada curs: 
 

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P4 PATI JOCS CLASE PATI MANUALITATS PATI- CINEMA 
(divendres 

alterns) P5 JOCS CLASE PATI MANUALITATS PATI 

1r PATI JOCS TAULA MANUALITATS CINEMA PATI 

2n MANUALITATS PATI JOCS TAULA PATI CINEMA 

3r JOCS TAULA MANUALITATS PATI CINEMA PATI 

4t PATI JOCS TAULA MANUALITATS 
CINEMA O 

ORDINADORS 
PATI 

5è MANUALITATS PATI JOCS TAULA PATI 
CINEMA O 

ORDINADORS 

6è JOCS TAULA MANUALITATS PATI 
CINEMA O 

ORDINADORS 
PATI 



Aquesta programació d’activitats es provisional. Per tant, a mida que veiem 
com evolucionen les mesures, per part del departament, i com avança el 
funcionament del menjador, aquestes podran ser modificades, sempre intentant 
seguir els interessos dels infants i assegurant un espai segur. 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Per aquest curs, demanen que s’utilitzin, sempre que sigui possible, les vies de 
comunicació no presencials: 

         695.696.003 (de 9:00 a 10:30) 

         horticuinag@gmail.com 

Els pares que hagin de venir de manera presencial, seran atesos per la finestra 
del AFA , ja que es recomana no entrar a l’escola sense una cita prèvia. A més 
a més aquest curs hi ha alumnes que l’entrada i la sortida la fan per la porta de 
l’hort, per tant, els pares no podran entrar fins que tots els nens/es estiguin a 
dins de l’escola.  

PROTOCOL EN CAS DE SOPITA D’UN CAS DE COVID 

Quan un alumne presenti algun símptoma compatible amb el Covid-19, se li 
posarà una mascareta quirúrgica i serà portat a us espai d’us individual, on 
esperarà fins que la família el vingui a recollir. En cas de que els símptomes 
siguin greus i de no poder contactar amb cap familiar es trucarà al 061 per a 
que el nen/a sigui traslladat al centre mèdic. 

MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT 

- Tots els nen/s i nens/s es netejaran les mans abans i després de dinar. 
Tanmateix, desprès de fer una activitat al pati, també hauran de fer un 
rentat de mans. 

- Els desplaçaments, per anar al menjador, lavabo, pati, etc., es 
realitzaran sempre amb mascareta i respectant la distancia entre els 
diferents grups. (cada grup estanc tindrà un lloc diferent pel rentat de 
mans) 

- El lavabo que hi ha compartit davant del menjador, serà desinfectat cada 
cop que algun nen/a en faci ús. Tot i així, es prioritzarà que els nens 
facin les seves necessitats, abans de baixar al menjador, en els lavabos 
que hi distribuïts per a cada un dels grups estancs. 

- Per tal d’evitar desplaçaments innecessaris pel menjador, aquest curs 
només serviran i recolliran els plats i l’aigua els monitors. 

- Les taules i cadires seran desinfectades al finalitzar cada torn de 
menjador. 

- Per assegurar les mesures higièniques adequades aquest curs no es 
permetrà als nens/es netejar-se els dents després de dinar. 

- Tot l’equip educatiu de menjador portarà la mascareta en tot moment i 
també realitzarà el rentat de mans sovint. 
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- Durant el dinar cada nen guardarà la seva mascareta dins d’una carpeta 
de cartró, per tal d’evitar que aquesta es pugui embrutar o contaminar. 

MATERIAL NECESSARI 

P3: Caldrà que portin un llençol (120x60) amb gomes als escaires per poder 
agafar-lo als llitets fàcilment (el podeu adquirir a l’Abacus). A més a més, 
hauran de portar una bata, una muda especifica pel menjador i una manta pels 
mesos de més fred. 

La primera setmana de curs informarem de la data en la que es realitzarà 
la reunió de menjador pels alumnes de P3. 

P4 i P5: Hauran de portar una bata i un muda, en aquells casos que els pares 
ho considerin necessari. Els nens/es de P5 a més a més hauran de portar una 
mascareta, ja que ells no dinen a l’aula i hauran de desplaçar-se. Tot i que no 
es obligatori portar mascareta fins els 6 anys, considerem que seria 
recomanable que els que es quedin a dinar la portin. 

Primària: Només caldrà que portin la mascareta. 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLES 

Pels alumnes d’infantil, hi haurà una llibreta que anirà i tornarà cada dia. En 
aquesta llibreta s’anotarà que ha menjat el nen, si ha dormit (només els de P3), 
i qualsevol informació que el monitor consideri important. 

Per la resta d’alumnes, quan hi hagi alguna informació important a comunicar a 
les famílies, es realitzarà per via telefònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional 
podeu trucar al 695.696.003  o enviar un correu a 

horticuinag@gmail.com  
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