
NORMATIVA DE MENJADOR:

RECOLLIDA
La recollida dels alumnes es realitzarà segons els grups estables del centre i a llocs 

determinats.

Els alumnes d’infantil seran recollits 
per la seva monitora a classe i 
aniran al menjador .Els alumnes de 
la resta de cursos aniran amb el seu 
monitor cap al menjador des d’on 
l’escola hagi marcat la recollida.

ESPAIS DEL MENJADOR

S’utilitzaran els espais 
determinats pel centre pel 

servei: el propi menjador del 
centre o uns altres espais per 

a aquest fi.

El menjador disposa de 
circuit d’entrada i de 
sortida independents. 

L’alumnat tindrà el seu lloc 
fixe al menjador escolar. 

Hi ha un circuit marcat d’entrada i 
sortida del menjador per tal de 
garantir que els grups estables no es 
trobin entre si quan hi hagi canvi de 
torn.
S’entrarà sempre per la porta 
principal del menjador i es sortirà per 
la porta del darrera que surt 
directament al pati. Els alumnes fixes 
sempre seuran al mateix lloc.
No s’utilitzarà el selfservice i les 
safates sortiran preparades per 
evitar aglomeracions.
El menjador de l’escola reuneix les 
condicions d’espai per garantir les 
mesures de distància entre grups.

TEMPORALITZACIÓ
Si fos necessari es temporalitzaria el servei de menjador en diferents torns, de manera que 

s’organitzin els espais de seguretat. 

Es podran mantenir els dos torns que 
fèiem el curs passat ja que el 
menjador te la capacitat suficient 
per permetre mantenir les distàncies 
entre grups estables.

HIGIENE 
ABANS DEL MENJADOR

Es realitzarà una higiene correcta de mans abans d’entrar al menjador. 

El monitor del grup estable serà 
responsable de que els alumnes es 

rentin les mans abans d’entrar al 
menjador
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ORGANITZACIÓ DEL 
MENJADOR

L’organització dels seients al 
menjador vindrà 

determinada pels grups 
estables o, en el seu cas, en 

ziga-zaga per taula, per 
poder mantenir la distancia 

de seguretat. 

El personal assignat als 
grups estables serà 
sempre el mateix. 

Als menjadors amb línia de 
self el monitor assignat als 

grups organitzarà el 
muntatge de les safates, així 
com la seva recollida amb 

el seu grup. 

El monitor seurà als alumnes per 
grups estables i es deixarà l’espai 
marcat per la normativa entre grup 
i grup.  Marcaran els espais de 
seguretat com un “espai no 
disponible”. Els nens que siguin fixes 
al menjador seuran sempre al 
mateix lloc.

SORTIDA
La sortida del menjador es realitzarà en torns de grups estables i segons el circuit del 

menjador.

Hi ha marcat un circuit d’entrada i 
sortida per evitar creuaments entre 
grups

HIGIENE POSTERIOR Es realitzarà la higiene de mans posterior al servei de menjador. 

El monitor del grup estable serà 
responsable de que els alumnes es 

rentin les mans al sortir del 
menjador

TEMPS D’OCI
L’alumnat passarà als espais estimats pel centre durant el temps d’oci, segons grups 

estables, amb el seu monitor assignat. 

En l’ espai migdia es mantindran 
els mateixos espais d’oci ( pati) 

que el centre tingui assignats per 
cada grup estable.

ENTREGA A TUTORS
Després del servei, l’alumnat, segons grup 

estable, serà recollit pels seus tutors als 
diferents punts de recollida. 

L’entrega es realitzarà de forma 
esglaonada i amb seguretat. 

Els monitors estaran amb els 
alumnes fins la recollida del seu 
tutor en els espais marcat per 

l’escola,

HIGIENITZACIÓ DE 
MANS I ESPAIS

Es farà com a mínim dues rentades de mans. A l’entrada del menjador i a la sortida

Les rentades de mans seran 
sempre obligades a l’entrar al 
menjador i al sortir i durant la 

jornada sempre que sigui necessari

ENTRADA L’entrada al menjador es realitzarà d’una manera ordenada per grups estables. 

Cada monitor serà responsable de 
la correcta entrada al menjador 

del seu grup estable i de respectar 
l’espai de seguretat entre grup i 

grup. A banda tindrem a una 
monitora encarregada a la porta 
de donar pas als grups i garantir 

que estan asseguts abans de 
l’entrada del grup següent.


