Us informem de les noves mesures de funcionament del menjador. Les mesures s’han elaborat
tenint en compte la normativa del Departament d’Educació.
-

-

Tindrem especial cura en la higiene de mans abans i després dels àpats.
Els alumnes seuran per dinar amb el seu grup estable de convivència.
A les estones d’esbarjo estaran al pati en zones sectoritzades.
En els desplaçaments i estona d’esbarjo s’haurà de portar posada la mascareta a
partir dels 6 anys. Solament en el moment de menjar es podran treure la mascareta
i guardar-la a la butxaca de la bata.
Degut a la situació que estem vivint evitarem la higiene dental després dels àpats.
Si hi hagués algun cas que fos molt necessari, comenteu-ho a la coordinadora.
Evitarem que els alumnes s’hagin d’aixecar durant l’estona d’àpats. Seran els
monitors qui serveixin i retirin les safates.
S’han habilitat a part del menjador dos espais més per dinar: l’aula de tecnologia i
l’entrada de P3.
Entre torn i torn es farà neteja i desinfecció del menjador.
Els monitors del menjador compliran les mesures de prevenció i higiene. (ús de
mascareta en tot moment, ús de peto i gorra dins el menjador)

Coordinadora del Menjador: Helena Conesa menjador@valldaura.anamogas.org

1r TORN DE MENJADOR

P3 (1r torn 12:50 – Espai per dinar: entrada de P3)
Els alumnes de P3 es rentaran les mans, i dinaran a l’espai proper a la seves aules. Després de
dinar es rentaran les mans, aniran al lavabo i faran la migdiada durant el 1r i 2n trimestre del
curs. Cada infant tindrà el seu llitet marcat. Us recordem que heu de portar el llençol i la manteta
amb el nom marcat. S’informarà diàriament de manera senzilla per escrit d’aspectes personals
dels nens i nenes (quantitat de menjar, si ha dormit, si hi ha alguna incidència...)

P4- P5- 1r de primària (1r torn 12:50 – Espai per dinar: menjador)
Els monitors aniran a buscar als alumnes a l’aula i després d’anar al lavabo a rentar-se les mans,
baixaran al menjador. Els alumnes de 1r es desplaçaran d’edifici. Com us hem informat, seuran
amb el seu grup classe. Després de dinar tindran estona d’esbarjo al pati de l’edifici de Santa
Engràcia. Abans de tornar a l’activitat lectiva de la tarda, es rentaran les mans i aniran a la seva
aula. S’informarà mensualment a les famílies d’aspectes personals observats en els alumnes de
P4 durant el 1r trimestre. A partir del 1r trimestre es farà un informe trimestral com a la resta
de cursos. P5 i 1r tindrà un informe trimestral del menjador.

2n TORN DE MENJADOR
3r TORN DE MENJADOR

2n i 3r de Primària - ESO (2n torn 13:40 – Espai per dinar: menjador)
Els alumnes de l’ESO s’esperaran al pati fins que comenci el seu torn. Els alumnes dels cursos de
2n i 3r de primària, els monitors aniran a buscar-los a l’aula i s’esperaran una estona allà fins que
comenci el seu torn de dinar. Es rentaran les mans a les piques dels lavabos de la seva planta.
Es desplaçaran fins el menjador i després de dinar aniran al pati de l’edifici de c/Argullós. Els
alumnes de l’ESO es quedaran al pati de Santa Engràcia a l’espera de començar l’activitat lectiva
de la tarda. Es rentaran les mans a les piques dels lavabos de la seva planta.

4t -5è-6è (3r torn 14:10 – Espai per dinar: 4t i 6è menjador / 5è aula de tecnologia )
Els monitors aniran a buscar els alumnes a l’aula. Els alumnes de 4t s’esperaran a l’aula fins que
acabi l’activitat lectiva de 5è i 6è. Tots aniran al pati del c/Argullós fins a l’hora que comenci el
seu torn. Prèviament es rentaran les mans a les piques dels lavabos dels vestidors. Després de
dinar es rentaran les mans i aniran a la seva aula i podran estar una estona tranquil·la jugant a
jocs de taula o fent una estona de lectura abans que comencin les classes de la tarda.

ÉS MOLT IMPORTANT PER UN BON FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
QUE QUALSEVOL CANVI ES NOTIFIQUI A LES PORTERIES
(Greta o Mariano)
Si heu de fer ús de manera esporàdica del menjador cal que aviseu a porteries abans de les
9:30 del matí, trucant per telèfon o enviant un email a:
Mariano mvaldivieso_vall@edu.anamogas.org o a Greta gmorales_vall@edu.anamogas.org
Aviseu si un dia el vostre fill/a no es pot quedar al menjador per qualsevol causa
(malaltia, visites mèdiques, causes personals...)

Aquest curs no podem demanar dieta tova per mal de panxa, vòmits o diarrees ja que
no es pot assistir a l’escola amb aquesta simptomatologia.

Hem realitzat aquesta distribució tenint en compte el formulari que heu omplert sol·licitant el
servei de menjador amb una modalitat contreta (tots els dies, 4 dies, 3....). Si hi ha algun canvi
s’ha de notificar per email a administració administració_vall@edu.anamogas.org

