MENJADOR 2021-2022

EDUCACIÓ INFANTIL

P3
P4
P5

MONITORS/ES

Glòria Gómez
Roser Mayans

Glòria Gómez - 12.30 a 15.00
12.30 a 12.35 - Anar buscar els/les alumnes
de P3 per anar a dinar
12.35 a 14.45 - Atenció P3
14.45 a 15.00 - Neteja de l'aula, recollir els
llits, preparar alumnes P3

Yolanda Luque

Mª Àngels Berbel

Mª Àngels Berbel - 12:30 a 15.00
12.30 a 12.35 - Preparar l'aula per dinar
i anar a buscar els llits
12.35 a 14.45 - Atenció P3
14.45 a 15.00 - Neteja de l'aula, recollir
els llits, preparar alumnes P3

Yolanda Luque - 13.00 a 15.00
12.55 a 13.00 - Baixar el carro a Infantil i anar a P4
13.00 a 14.45 - Donar de dinar als/a les alumnes de P4, netejar l'aula, atenció dels
nens i nenes de P4 al pati.
14.45 a 15.00 - Recollir el pati, rentar-los les mans i esperar a la mestra.
Enedina Escribano - 13.00 a 15.00
12.55 a 13.00 - Baixar el carro a Infantil i anar a P5
13.00 a 14.45 - Donar de dinar als/a les alumnes de P5, netejar l'aula, atenció dels
nens i nenes de P5 al pati.
14.45 a 15.00 - Recollir el pati, rentar-los les mans i esperar a la mestra.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R PRIM.
2N PRIM.
3R PRIM.

MONITORS/ES

Persona de referència
Laura Leal

Monitores fixes al menjador
Juani Garcia

Suport al menjador

4T PRIM.
5È PRIM.
6È PRIM.

Maria Cobos
Persona de referència
Mar Martorell

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MONITORS/ES

Laura Leal - 13.00 a 15.00
13.00 a 13.10 - Anar a buscar els nens i nenes de 1r i
..........................2n de primària a les seves aules i pujar-los
..........................al menjador.
13.10 a 13.45 - Atenció i servei als alumnes de 1r, 2n i
..........................3r amb la Juani i la Maria.
13.45 a 14.45 - Supervisió al pati dels alumnes de 1r, 2n
..........................i 3r.
14.50 a 15.00 - Endreçar el material del pati i supervisar
..........................que cada classe faci fila davant de la seva
..........................aula (3r davant la de profes).

Mar Martorell - 12.30 a 15.00
12.30 a 13.00 - Preparar els carros de P4 i P5 + ajudar a
..........................pelar fruita
13.00 a 13.40 - Estar amb els alumnes de 4t, 5è i 6è
..........................al pati.
13.40 a 13.45 - Organitzar-los amb files per pujar a
..........................dalt al menjador a dinar.
13.45 a 14.15 - Atenció i servei als alumnes de 4t, 5è
..........................i 6è amb la Juani.
14.15 a 14.45 - Supervisió al pati dels alumnes de 4t, 5è
..........................i 6è.
14.50 a 15.00 - Endreçar el material del pati i supervisar
..........................que cada classe faci fila davant de la seva
..........................aula (4t davant la de profes, 5è i 6è a les
..........................escales metàl·liques).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MONITORS/ES

Maria Cobos - 12.30 a 15.00
12.30 a 13.00 - Parar totes les taules del menjador gran
..........................+ reforç tallar fruita
13.00 a 13.05 - Rebre els nens/es de 3r i fer-los entrar
..........................al menjador
13.05 a 13.30 - Atenció i servei als alumnes de 1r, 2n i
..........................3r durant el dinar
13.30 a 14.15 - Passar llista i supervisió dels i les
..........................alumnes d'ESO
14.15 a 14.40 - Atenció i servei als alumnes d'ESO
..........................durant el dinar
14.40 a 14.45 - Anar a buscar els nens/es de 5è o 6è de
..........................primària que hagin d'anar al pavelló i
..........................acompanyar-los.

Juani Garcia - 12.30 a 15.30
12.30 a 13.00 - Parar les taules del menjador gran
13.00 a 13.05 - Començar a servir les taules
13.05 a 14.50 - Atenció i servei dels i les alumnes dels
............................diferents cursos que pugin a dinar.
14.50 a 15.30 - Neteja del menjador gran

MONITORS/ES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Persona de referència
Maria Cobos

Suport
Aida Cilleros

Monitores fixes al menjador
Juani Garcia

ESPAIS INFANTIL
Els espais que s'utilitzen a Educació Infantil són:

P3 A
P4 A
P5 A

- Cada monitora és encarregada d'un
curs: P3, P4 o P5. Aquest any les dues
línies, A i B, estan juntes.

P3 B
P4 B
P5 B

- Cada grup classe dina a la seva aula.

- La monitora és responsable de
l'atenció del grup i la neteja de l'aula.

PATI

- Quan acabin de dinar, el pati es
dividirà en dos espais, un per P4 i un
altre per P5. S'anirà alternant cada dia.
- En cas de pluja, els grups de P4 i P5
es quedaran a l'aula. Es podran fer
diferents propostes de jocs, pel·lícules,
activitats dirigides...

HORARIS INFANTIL
12.30 - 15.00

P3 A P3 B

- La Glòria serà l'encarregada d'anar a buscar els nens i nenes de P3 i fer-los entrar. La Mª
Àngels ja estarà a dins esperant-los i parant les taules. Les dues seran les encarregades de
rentar-los les mans i fer-los fer pipi/caca (abans de dinar, després de dinar i abans de
començar la classe).
- En acabar de dinar, una de les dues monitores es farà càrrec de la neteja i desinfecció de
l'aula i l'altra prepararà els llits i els nens/es per posar-los a dormir.
- Es parlarà amb les mestres per acordar l'hora que cal llevar els nens/es.

HORARIS INFANTIL
13.00 - 15.00

P4 A I B P5 A I B

- Cada monitora (Yolanda i Enedina) serà l'encarregada d'anar a buscar el seu grup (a la seva
aula) i rentar-los les mans (abans de dinar, després de dinar i abans de començar la classe).
- En acabar de dinar, cada monitora es farà càrrec de la neteja i desinfecció de l'aula i de
l'atenció del seu grup. Tant P4 com P5, en acabar de dinar, ja poden anar al pati. Primer pot
netejar, per exemple, la Yolanda, i l'Enedina que surti al pati; i després que la Yolanda ja es
quedi a fora i que entri l'Enedina a netejar la seva aula. Us podeu anar alternant per dies i/o
setmanes.
- El grup classe ha d'estar llest a les 14.45h. a la seva aula amb l'aula neta i les mans dels
nens/es netes. Mentre no arriben les mestres els nens/es poden llegir contes.

ESPAIS PRIMÀRIA
Els espais que s'utilitzen a Educació Primària són:

- Els grups de primària dinaran per torns.
- Hi haurà dos torns per dinar:
1r, 2n i 3r: 13.00 a 13.40
4t, 5è i 6è: 13.40 a 14.15

MENJADOR GRAN

PATI

- Aquest any, tots els grups dinaran al
menjador gran.
- Cada grup classe tindrà una taula del
menjador assignada.

SALA D'ACTES

AULES

- Al menjador gran hi haurà: una
monitora fixe (Juani), una monitora de
reforç en el primer torn (Maria) i la
monitora de referència (la Laura en el
primer bloc i la Mar en el segon bloc).

MENJADOR PRIMÀRIA
- Els grups classe s'han de rentar les mans abans de pujar al menjador.
1r i 2n de primària se les hauran rentat amb el seu tutor/a. D'aquesta manera, la monitora de
referència d'aquest bloc, la Laura, només els haurà d'anar a buscar i pujar-los al menjador. Després de
dinar, la monitora els farà rentar les mans al mateix menjador amb gel hidroalcohòlic i aniran a jugar al
pati. A les 14.55h, els alumnes faran fila davant de les seves aules i es rentaran les mans amb la resta del
grup classe. 3r de primària també s'hauran rentat les mans amb el seu tutor/a. Com que dinaran al
primer torn, la Maria els esperarà a l'entrada del menjador i els farà seure a la seva taula respectant els
grups bombolla. Després, baixaran al pati i a les 14.50/14.55h faran dues files (3r A i 3r B) a davant de la
sala de professors per després pujar a les seves aules.
4t, 5è i 6è de primària quan acabin classe a la 13.00h aniran al pati a jugar. A les 13.35, faran files per
cursos (primer 4t, després 5è i finalment 6è) i la Mar els posarà el gel abans de pujar al menjador. A dalt
hi haurà la Juani que estarà preparant les taules per aquest torn. Col·locarem els plats i gots apilats en
un costat de la taula i cada nen/a s'agafarà el seu. A mesura que vagin pujant, la Juani començarà a
servir-los el primer plat. La Mar pujarà amb l'últim grup de 6è i es quedarà a dalt amb la Juani mentre els
nens/es dinin. Quan la majoria ja hagin acabat, la Mar baixarà al pati a vigilar-los. A les 14.50/14.55h., els
nens faran fila per començar classe (4t davant la sala de profes i 5è i 6è a les ecales metàl·liques).

MENJADOR PRIMÀRIA
- Aquest curs, els nens i nenes es poden barrejar al pati. Hauran de portar sempre la mascareta posada.
- Durant l'hora del pati només hi haurà obert el lavabo del costat de la porta blanca i s'haurà de controlar
que els nens/es hi vagin de forma ordenada.
- A dalt del menjador, els nens i nenes hauran de retirar-se els seus plats i deixar-los com cal a l'entrada de
la cuina. Hauran de reciclar bé i ser conscients que són una peça clau en el funcionament del menjador.
- S'escollirà un encarregat/da cada dia per netejar la taula (podem assignar un número o un dia de la
setmana a cada nen/a i fer rotació). D'aquesta manera, cada grup deixarà neta la seva taula i les monitores
només haureu de col·locar els packs (6 plats fondos, 6 plats plans, 6 coberts, 6 gots i 6 tovallons) a un dels
extrems de la taula.
- En cas de pluja, cada grup-classe haurà d'anar a la seva aula com feiem el curs passat. L'únic curs que
anirà a la sala d'actes és 4t de primària. Quan plogui, la persona de reforç, la Maria, donarà un cop de mà al
menjador i vigilarà els alumnes de 4t que estaran a la sala esperant el seu torn.

ESPAIS PRIMÀRIA
- A mesura que vagin acabant, els nens/es podran anar baixant al pati ja que sempre hi haurà alguna
monitora que vigili.
- Material del pati: es facilitarà material divers perquè els nens/es hi puguin jugar: pilotes, cordes de
saltar, teles... A principi de curs valorarem el material que tenim. El material no caldrà desinfectar-lo,
simplement caldrà guardar-lo correctament a dins de la biblioteca. Es poden posar encarregats de
cada curs perquè guardin el material. Per exemple, si en "Marc" i en "Joel" em demanen una pilota per
jugar, els podeu fer responsables de guardar-la a la biblioteca quan els crideu per recollir.
- Recordeu que hi haurà un botiquín a la biblioteca per curar els nens/es quan es facin mal. Si s'han fet
molt mal cal avisar a la coordinadora i es pot acudir a la porteria.

ESPAIS ESO
- Tots els grups d'ESO menjaran al menjador gran.

MENJADOR GRAN

- Hi haurà un torn per dinar: de 14.15 a 15.00.
- Cada grup classe tindrà una taula del menjador
assignada.

PATI

- Al menjador gran hi haurà la Juani (monitora fixe) i la
Maria (monitora de referència).
- Mentre no dinen, els alumnes d'ESO estaran al pati i, en

AULES

cas de pluja, a les seves aules. L'estona de fer deures serà
després de dinar. En cas que molts alumnes ho demanin,
es valorarà la opció de que es quedin a les seves aules.

ESPAIS ESO
- Quan els/les alumnes d'ESO arribin al menjador, caldrà que es posin gel hidroalcohòlic.
- Cada grup bombolla es trobarà la taula neta i els plats, gots i coberts apilats a un
extrem. Cadascú serà l'encarregat d'agafar-se tot el que necessiti. Quan acabin de dinar,
cada alumne/a es retirarà els seus plats i reciclarà correctament.
- Seria convenient que passats aquests primers dies, els/les alumnes es puguin servir ells
mateixos el menjar. D'aquesta manera, tornarem a recuperar el fet que siguin conscients
de la quantitat de menjar que es mengen i que llencen.
- Quan els/les alumnes acabin de dinar, aniran a les seves aules i podran aprofitar per fer
deures, estar amb el mòbil i/o amb l'ordinador.

