
NORMES  DEL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR CURS 
2020/2021. 

INFANTIL: 

L'alumnat d'infantil baixarà al menjador en primer lloc a les 13:45h. 

La monitora acollirà aquests alumnes, els ajudarà a posar-se les          
bates i a rentar-se les mans. Els alumnes han de seure sempre al             
mateix lloc, separats 1’5m. i entre classe i classe 2m.  

En el cas d’infantil, els plats ja es poden servir per evitar cremades i              
ho farà la coordinadora i responsable del menjador (Xisca). 

Després de dinar, la monitora ajudarà a llevar les bates i els            
alumnes aniran a jugar al seu pati. Des d’aquest moment i fins a             
l’hora de sortida han de dur la mascareta posada i estaran sota la             
vigilància de la monitora d’infantil.  

De les 15:15 fins a les 16:00h. les famílies podran recollir els seus             
fills per la porta del pati d’infantil. 

A partir de les 16:00h. aniran a l’aula de matinera fins a l’hora de              
sortida a les 16:45h. 

IMPORTANT: la monitora d’infantil s’encarregarà de netejar les        
joguines que hagin emprat els infants i les taules i cadires de la sala              
de l’aula matinera. 

PRIMÀRIA:  

Entre les 13:45 i les 14:00 h. l'alumnat de primària baixarà al            
menjador. Les monitores assignades hauran de fer una «vigilància         
activa», comprovaran que els infants duguin la mascareta posada i          
que guardin la distància que correspon. També vigilaran que les          
motxilles i jaquetes dels infants no quedin esteses a terra.  

Les monitores passaran llista i marcaran els infants que estiguin          
presents. En cas de faltes d'assistència, hauran de demanar per          
quin motiu aquell alumne o alumna no ha assistit a classe. 

A mesura que es passi llista, l'alumnat entrarà al menjador i es            
rentarà les mans. Les monitores s'han d'encarregar de que tot          



l’alumnat de primària es renti les mans molt bé abans de seure a             
taula i que seguidament guardi o pengi la mascareta al lloc assignat.            
Les mascaretes no s’han de deixar mai damunt la taula i s’ha            
d’evitar que els alumnes les toquin innecessàriament. 

L'alumnat fixo ha de tenir un lloc adjudicat que sempre ha de ser el              
mateix. En cas d’absència, aquest lloc quedarà lliure. 

També s'ha d’evitar que els infants moguin la cadira del lloc que lis             
correspon i evitar que es girin contínuament cap als companys. 

IMPORTANT: es començaran a servir els plats quan tot l'alumnat de           
primària estigui assegut al seu lloc. 

La fruita s’ha de servir sempre en plats de postre o similar i mai              
deixant-la directament damunt les taules. 

En el cas d'infants amb al·lèrgies alimentàries, aquests han de          
disposar d’un plat diferent. Aquest aspecte el controlarà sempre per          
la mateixa persona (Xisca). 

En el cas d'alumnes amb NEE, les monitores se regiran per les            
recomanacions de l'Equip de Suport. 

IMPORTANT: durant el temps del dinar s'ha d'establir un ritme          
pausat en el que es pugui menjar sense presses i també s’ha de             
mantenint un to de veu adequat.  

En la mesura del possible i quan hi hagi més d’una monitora, s’ha             
d’intentar que la mateixa monitora s’encarregui sempre del mateix         
grup d’alumnes per així conèixer-los millor. 

En acabar de dinar l’alumnat s’aixecarà, agafarà la seva mascareta i           
sortirà al pati. Les taules han de quedar netes. 

Durant el temps d'esbarjo es jugarà a la pista de ciment i se tindrà              
cura especialment de que l'alumnat no jugui als banys ni a altres            
zones que no es puguin vigilar. També es tendrà cura de que tots             
els infants duguin la mascareta posada i guardin distància entre ells. 

En cas de conflictes o altres incidències es comunicaran         
immediatament als mestres de guàrdia. 



Les famílies poden recollir els alumnes de les 15:15 a les 16:00h.            
La monitora comprovarà qui és l'adult que recull l'alumne i en el cas             
de que parteixin tots sols comprovarà que tenguin permís per fer-ho           
(agenda). 

A les 16:00h. els infants i les monitores es dirigiran a les aules             
assignades per fer estudi fins a les 16:45h. Aquest temps es           
dedicarà a tasques escolars, no es podrà compartir cap material, els           
alumnes hauran de dur la mascareta posada i seure amb una           
separació de 1’5m.entre ells.  

Finalitzat el temps d’estudi, a les 16:45h. les monitores         
acompanyaran els infants als autocars. 

En cas de que quedi qualque alumne per recollir, ho comunicaran           
als mestres de guàrdia que es faran responsables de la seva           
guarda. 

 

 


