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•

HORARI

L’horari de menjador per els alumnes d’Infatil i de primària és de 12:15h a 15:00h el dilluns, dimarts, dijous i divendres, a excepció dels i
de 12:30h a 15:00h el dimecres, i els grups de Cicle Superior, l’horari de sortida d’aquests grups és a les 12:05 els dilluns, dimarts, dijous i
divendres i les 12:20h els dimecres.
L’horari de menjador per els alumnes de secundària és de 15:00h 16:30h el dilluns, dimarts, dijous i divendres i de 15:00h a 16:00h el
dimecres.
•

ESPAIS

Els alumnes d’Infantil dinen cada grup a la seva aula i els alumnes de Primària i Secundària dinen al menjador repartit en 3 torns.
Altres espais que es fan servir durant el temps de migdia són:
➢ Aula de psicomotricitat ( estona de descans i migdiada)
➢ Patis Infantil sorral i muntanyeta ( es dividiran en 6 zones i/o espais diferents, una per cada grup)
➢ Pati pista i pati sorral, Rambla i la Zona de ping-pong ( es dividiran aquests espais seguint el mateix criteri que a l’hora de pati de
l’escola).
En cas de pluja o mal temps, també s’utilitzen algunes aules, tant d’Infantil com de Primària i el gimnàs.

La distribució dels grups de primària en cas de pluja o mal temps, queda de la següent manera:

DISTIBUCIÓ D’ ESPAIS PER GRUP EN CAS DE PLUJA
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CLASSE
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. MENÚS
Enguany la Comissió de Menjador ha elaborat 6 menús, 2 menús diferents per cada trimestre , un genèric i un alternatiu que no
contempla consum de carn.
Aquests menús han estat revisat pel Departament de Sanitat de la Generalitat i aprovats a Consell Escolar.
Podeu consultar els menús als webs de l’Ampa i l’IE La Tordera.

•

ACTIVITATS

Cal destacar que durant el confinament tot l’equip del menjador vàrem estar treballant creant un programa d’activitats de lleure de tots
els grups per tot el curs 2020-2021, però la realitat que tenim a dia d’avui i els protocols que hem de seguir no ens permet dur a terme
aquest programa; esperem i desitgem que durant el curs les indicacions per part del Departament i els protocols canviïn i ens permetin
poder tirar endavant totes les activitats que teníem programades. De moment prioritzarem per davant de tot la seguretat dels nens i
nenes, ens centrarem en l’activitat del dinar, treballarem els habits de neteja i higiene i farem jocs i activitats per a que els nens/es es
diverteixin però sempre respectant el protocols establerts. S’evitaran les activitats en llocs tancats i sempre que es pugui es faran a l’aire
lliure.
En relació a la col·laboració dels alumnes a l’hora de parar taula, anar a les aules dels alumnes d’Infantil a explicar contes o a ajudar-los a
despertar i posar sabates, aquest curs queden restringides, no ho podran fer.
Cada grup tindrà assignat un pack de material bàsic fungible que no es compartirà amb altres grups i que després de cada ús la monitora
netejarà i desinfectarà amb els productes corresponents seguint les indicacions d’ús del protocol d’aquets productes.
Els alumnes de P3 descansaran i faran la migdiada a la sala de psicomotricitat.

•

ORGANITZACIÓ

Enguany es faran tres torns de menjador. En principi comptarem amb un total de 13 monitors/es + la coordinadora.
L’horari d’entrada de les monitores és a les 12:00h exceptuant els dimecres que el seu horari d’entrada és les 12:10h. L’hora de plegar és
les 15h. Pel que fa a l’hora d’entrada dels monitors/es de Cicle Superior és de 11:50 a 14:50h els dilluns, dimarts, dijous i divendres; els
dimecres tenen el mateix horari que la resta de monitors/es. L’horari de la coordinadora és de 8:30h a 16.00h els dilluns i dimecres, de
8.30h a 16.30h els dimarts i dijous i de 8.30h a 17:00h els divendres.
Pel que fa a l’equip de cuina, aquest curs el formen el cuiner i l’ajudant de cuina. Els seus horaris són: de 8:30h a 16:00h l’ajudant de
cuina i de 9 a 16h el cuiner de dilluns a divendres.

La distribució dels monitors/es queda de la següent manera:

➢ Primer torn Infantil a les aules: Els nens/es de P3 amb dues monitores durant l’estona del dinar. Els grups de P4 amb dos
monitores. Els grups de P5 amb dos monitores.
Com ja hem comentat anteriorment, per tal de respecta els grups estables, tots els alumnes d’Infatil dinen a la seva aula.
➢ Primer torn de Primària al menjador: Entren al menjador els grups de 1r, 2n de Primària amb una monitora cada grup i 3r
de Primària amb dues monitores. El menjador estarà dividit en quatre zones diferents guardant les distància de seguretat
entre elles i a l’hora cada zona estarà dividida en dos espais diferents per respectar les distàncies entre els grups del mateix
nivell que no són grups estables. En acabar aquest torn de dinar es ventilarà el menjador entre 15/20 minuts, es netejarà i
desinfectarà les taules i les cadires abans d’entrar els nens/es del segon torn.
➢ Segon torn de Primària al menjador: Entren al menjador els grups de 4t i 6è de Primària amb una monitora cada grup i els
grups de 5è amb dos monitors. Cada grup tindrà assignada una zona de la mateixa manera que els grups del primer torn,
creant dos espais diferents dins de cada zona per poder respectar la distància de seguretat entre els grups de nens/es que
no són grups estables. En acabar aquest torn es tornarà a ventilar el menjador i es netejarà i desinfectarà les taules i les
cadires deixant l’equipament a punt per rebre els usuaris del tercer torn que són els alumnes de Secundària.
➢ Tercer torn de Sescundària al menjador: Entren al menjador els grups de l’ESO amb una monitora, es situaran en 4 espais
respectant les distàncies de seguretat entre els diferents grups que no són grups estables.

P3
A les 12:10 com a màxim les monitores han de fer la recollida de nens/es a l’aula, fan pipis, renten les mans i es preparen per dinar.
Aquest curs no dinen en un aula els dos grups, cada grup dina a la seva aula. Tal i com hem mencionat a l’anterior apartat. Durant
l’estona del descans i migdiada faran ús de la sala de psicomotricitat.

P4 i P5
A les 12:10h com a màxim les monitores fan l’entrada a l’aula. En primer lloc els nens/es es situaran a la rotllana per fer el ritual, fer un
petit traspàs, explicar el menú, fer pipis, rentar les mans... Enguany tot serà més lent, hem de treballar i insistir en els hàbits d’higiene.
Aproximadament a les 12:45 tenim previst començar a dinar. El fet de dinar a l’aula fa que l’ambient sigui més tranquil i relaxat, es
puguin fer dinàmiques i pautar millor les indicacions específiques per cada grup d’edat. En principi la previsió de l’hora d’inici de

l’estona d’esbarjo està prevista entre les 13:45/14h. A partir de les 14:30h finalitza l’estona d’esbarjo al pati i comencarem a entrar a
l’aula per fer pipis, rentar les mans, beure aigua... i preparar-nos per l’arribada del/la mestre/a i la resta de companys/es a les 15h.
En relació a les mesures de seguretat durant l’estona d’esbarjo, farem una divisió de l’espai que li toca a cada grup coincidint davant de
cada aula. El material que utilitzaran durant en el pati serà el mateix de l’aula que sempre estarà guardat a dintre.
Les tasques que els monitors/es desenvolupen durant aquesta estona: preparar el parament i el carro per a dinar, un cop a l’aula han de
netejar i desinfectar les taules i les cadires, servir el dinar, fer l’acompanyament necessari en tot moment dels nens/es, recollir, netejar i
tornar a desinfectar l’equipament per a que tot estigui a punt per l’activitat de l’aula a les 15h.

Educació primària
A les 12:10h les monitores de Primària esperaran i recolliran els alumnes al pati els alumnes del seu grup, on tindran assignat un espai
respectant la distància de seguretat entre els grups no estables. Després cada monitor/a passarà la llista d’assistència i de forma
esglaonada els alumnes del primer torn aniran a fer pipis i seguidament faran files per entrar al menjador, rentar-se les mans i serure’s en
el seu lloc per dinar. Tot aquest proces sempre es farà de manera esglaonada per evitar aglomeracions ; prioritzarem a l’hora d’entrar al
menjador els nens/es més petits fins els nens/es més grans.
Els alumnes que dinen al segon torn un cop el monitor/a hagi passat la llista d’assistència aniran a la zona del pati que tinguin assignada.
La previsió d’entrada d’aquests alumnes a dinar és a les 14h aproximadament ja que s’ha de respectar el temps de ventil·lació dels espais
quan hi ha canvi de grups.
El funcionament a l’hora d’entrar a dinar serà el mateix que el primer torn, s’entrarà de forma esglaonada i prioritzen l’ordre d’entrada
dels alumnes més petits als més grans.
A partir de les 14:50h tots els grups comencen a recollir i fer files per a pujar a les aules.
*IMPORTANT
Els alumnes de Primària hauran de portar sempre la mascareta posada durant l’estona del migdia, exceptuant l’estona del dinar i una
bosseta de tela lavable per guardar-la quan no l’hagin de portar posada. Cal destacar que l’ús de la mascareta dependrà de la situació de
la pandèmia i les instruccions del Departament.

Educació secundària
Els alumnes de Secundària a partir de les 15h baixen directament al menjador a dinar. Aproximadament a les 16h acaben de dinar i
disposen de 30 minuts d’estona d’esbarjo fins les 16:30h. Si ho prefereixen durant aquesta estona també poden fer deures.
Alguns alumnes un cop acabat de dinar marxen, mai abans de les 16h. Per poder maxar abans de l’horari establert cal que els alumnes
hagin fet entrega previament a coordinació del menjador de l’autorització de sortida degudament complimentada i signada per el pare o
la mare.
*IMPORTANT
Els alumnes de Secundària hauran de portar sempre la mascareta posada durant l’estona del migdia, exceptuant l’estona del dinar i una
bosseta lavable per gaurdar-la quan no l’hagin de portar posada. Cal destacar que l’ús de la mascareta dependrà de la situació de la
pandèmia i les instruccions del Departament.
•

USUARIS

El curs 2020-2021 el menjador comptarà amb uns 250 usuaris aproximadament, tot i que aquest nombre pot variar en funció del dia de la
setmana:
220/230 usuaris els dimarts i dijous: 180/190 alumnes + 10/12 mestres + 8/10 monitors/es i personal de cuina
190/200 usuaris els dilluns i divendres: 160/170 alumnes + 10/12 mestres + 8/10 monitors/es i personal de cuina
120/130 usuaris els dimecres: 100/110 alumnes + 10/12 mestres + 8/10 monitors/es i personal de cuina .
Aquest usuaris estan dividits en 3 grups diferents:

➢ Alumnes: mitjana diària de 190/210 usuaris aproximadament. Dinen en 3 torns continus de 12:15h fins les 15:00h els alumnes
d’Infantil i Primària de dilluns a divendres i de 15:00h a les 16:30h els alumnes de Secundària exceptuant el dimecres que és de
15:00h a 16.00h.

➢ Equip docent de l’escola: 10/12 usuaris aproximadament. La previsió horària és de 13:45 h fins les 15: 00 h. Aquest horari pot variar
en funció dels claustres i reunions.

➢ Equip educatiu del migdia i personal de cuina: 8/10 usuaris aproximadament. Dinen a partir de les 15:10h.

•

RECOLLIDA D’ALUMNES EL DIMECRES

L’horari de recollida els dimecres és a les 15h.
On es fala recollida:
➢ INFANTIL:

Les families han de recollir els seus fills/es al pati d’Infantil davant de l’aula corresponent. Els pares i mares no podran entrar a les aules.
➢ PRIMÀRIA:

Les famílies han de recollir els seus fills/es en la porta de la rambla, les portes s’obriran a les 14:55h. Els pares i mares han d’esperar for a
que els seus fills/es sortin, no podran entrar dins el recinte.

•

FUNCIONAMENT EN CAS DE CONFINAMENT D’UN GRUP O DE TOTA L’ESCOLA

Mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar
Les mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar són d’aplicació a tots els alumnes que tinguin concedit un ajut
individual de menjador, amb independència de la titularitat del centre on estiguin escolaritzats.
Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es prengui la mesura de confinament total del
centre, o bé calgui que un o diversos alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o
quarantena, des del sevei de menjador es garantirà la continuïtat dels ajuts individuals de menjador mitjançant el format de menús per
emportar, que tindrà les característiques següents:
- Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de menjador, tots els dies que hagi de romandre en aïllament o
quarantena, o els dies de confinament del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o total. El menú per
emportar constarà de primer plat, segon plat, postres i pa i es servirá`en envasos nets i d’un sols ús.
Les familíes hauran de recollir el menú a l’escola, habilitarem un espai per facilitar el repartimen de menús entre les 12 i les 12:30h. Es
facilitarà un document explicatiu a les familias amb les condicions del servei de menú per emportar, les quals hauran d’acceptar
explícitament (Veure annex 1).
En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per recollir el menú en nom seu,
mitjançant el document que s’adjunta (Veure annex 2), degudament signat.

Mesures específiques per a alumnes usuaris de menjador que no tenen ajut de menjador
Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es prengui la mesura de confinament total del centre, o bé
calgui que un o diversos alumnes usuaris del servei de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o quarantena, s’oferirà als afectats
la continuïtat de la prestació del servei mitjançant el format de menús per emportar, que constarà de primer plat, segon plat, postres i pa, i s’ha de servir
en envasos nets i d’un sol ús. El preu de menú no variarà.
Les familíes hauran de recollir el menú a l’escola, habilitarem un espai per facilitar el repartimen de menús entre les 12 i les 12:30h. Es facilitarà un
document a les familias amb les condicions del servei de menú per emportar, les quals hauran d’acceptar explícitament (Veure annex 1).
En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el
document que s’adjunta (Veure annex 2), degudament signat.

Annex 1:
Model de Document informatiu per a les famílies sobre la modalitat de menú per emportar
· El menú per emportar està previst per al cas que els usuaris del servei de menjador escolar que tenen un ajut individual de menjador no puguin utilitzar
temporalment aquest servei, amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID-19 (quarantena,aïllament o confinament del centre).
· El menú per emportar consta de 1r plat, 2n plat i postres.
· La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar. En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar
altres persones per recollir-lo en nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponent, degudament signat.
· Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores.
· Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu que són per al seu consum en el dia.
· Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent.
· Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.

Annex 2: model d’autorització per a la recollida de menús per emportar
___________________________________________ <indicar nom i cognoms de qui signa>, amb
DNI/NIE_______________ <indicar el número del document>, com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a _________________________________________ <indicar nom i cognoms de
l’alumne/a >, que cursa ______________<indicar el nivell que cursa l’alumne/a: P3, 1r de primària...>
al centre________________________________________________<indicar el nom del centre docent>,
DECLARO:
· Que el meu fill/a és usuari del menjador escolar aquest curs 2020/21 i no pot assistir al centre
per trobar-se en situació d’aïllament o quarantena per la COVID-19.
· Que el meu fill/a ______<indicar Sí o No> té un ajut individual de menjador concedit aquest
curs.
· Que per raons de salut, laborals o per l’aïllament o la quarantena per la COVID-19, no podem
desplaçar-nos fins al centre per recollir els menús per emportar corresponents als dies de
l’aïllament o la quarantena.
Per aquest motiu, AUTORITZO:
Al senyor/senyora ______________________________________________<indicar nom i
cognoms de la persona autoritzada> amb DNI/NIE ________________<indicar el número del
document> a recollir, en nom meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a.
_______________________________<indicar localitat>, a ___________________<indicar data>
Signatura

