Benvolgudes famílies,

Comencem aquest curs amb un Munt de canvis al servei de Menjador. Com ja us vam avançar al
Pla d’actuació, que podeu consultar al blog de l’AFA de l’escola, aquest curs endrecem les
prioritats d’intervenció, actuació, dinamització i logística de la situació excepcional que la COVID
ha generat.
Iniciem el curs focalitzant la nostra energia i concentració en aplicar totes les mesures de
seguretat i higiene diàries necessàries per a fer del servei del menjador un espai el més segur
possible.
Ens centrem a minimitzar, en la mesura que els nostres recursos ens ho permeten, la traçabilitat
del virus i a aplicar els nous protocols de neteja, desinfecció i ventilació de tots els espais que
emprem durant l’estona del migdia.
D’altra banda, com hem anat fent els últims anys, us volem presentar a tot l’equip del servei i
compartir amb vosaltres quatre dades que pensem que poden ser del vostre interès.

Aprofitem per RECORDAR sempre que ho necessiteu us podeu posar en contacte amb nosaltres:
● Via telèfon: 646.05.32.50,trucades i WhatsApp, de dilluns a divendres de 8:30 a 10:00h

(NO SMS, NO BÚSTIA DE VEU).
● Via mail: menjador.torredelallebre@gmail.com
● Via aplicació: utilitzant-la per a demanar dieta, fer reserves, avisar faltes o enviar un missatge
escrit.
● Per parlar amb les oficines centrals de Campos Estela al 93.670.50.16 (gestió de rebuts)
Aprofitem també per a recordar que cal que TOTES LES PERTINENCES
(cantimplores, mascaretes, ronyoneres, jaquetes, etc.) dels vostres infants vagin marcades amb el
nom del nen o nena en un lloc visible i de manera permanent.

NO ESTÀ PERMÈS PORTAR
OBJECTES O JOGUINES DE CASA PER A EMPRAR-LOS A L’ESTONA DEL
MENJADOR.
Per raons de seguretat vinculades a la COVID, recordem que

Els infants de 1r a 6è dinen al menjador per cicles en tres torns diferents. Entre torn i torn es fa
neteja, desinfecció i 10 minuts de ventilació de l’espai.

1r torn: 12:00 a 12:50
2n torn: 13:00 a 13:50
3r torn: 14:00 a 14:30

● De moment, seguint les indicacions dels protocols d’actuació, es fan activitats de dinamització

sense material. A mesura que la situació de pandèmia evolucioni favorablement, s'anirà prenent
les decisions oportunes per tal de poder reprendre a poc a poc el perfil d’activitats que eren
pròpies del servei.

A continuació us presentem a tot l’equip de monitors d’aquest curs 2020-21:

Començant per la filera d’amunt, d’esquerra a dreta: Rosa (Monitora de P4-P5 A), Marta (monitora de 5è-6è B i C), Angy
(monitora de P3), Arnau (monitor de 1r-2n A i B), Rosa (monitora de 1r-2n C i 3r-4t A) Lidia (Coordinadora del menjador)
Genís (Monitor de 3r-4tB, 3r-4t C, 5è-6è A), Emma (Suport Infantil), Mònica (monitora de P4-P5C), Ana (monitora de P4-P5 B) i
Gisela (Monitora de 3r-4t B, 3r-4t C, 5è-6è A)

La monitora que acompanya aquest curs al grup de P3 és l’Angy, i l’Emma li farà el suport.
Els donem una afectuosa benvinguda i els desitgem la millor de les adaptacions al servei de
menjador. Els acompanyarem amb estima i respecte
perquè a poc a poc puguin començar a gaudir de
l’estona de l’àpat a l’escola.
Els infants de P3 dinen a l’aula després de fer la
higiene de mans i anar al lavabo, de 12:00 aprox. a
12:50 aprox.
Un cop s’ha acabat l’àpat, fan la migdiada al mateix
espai de 13:00 a 14:00 aprox, acompanyats de
música relaxant durant aquesta estona.
A partir d’aquesta hora surten al pati per gaudir d’una
estona d’esbarjo a l’aire lliure abans de tornar a la
classe amb la seva tutora, la Carmen.

Als tres grups de P4 i P5 que tenim aquest curs hi
trobem a: la Rosa (classe de la Maria Cinta), Ana
(classe de la Sílvia Pérez) i a la Mònica (classe de la
Sílvia P. León)
Cada grup estable dina a la seva aula, de 12:00h a
13:00 aprox.
Després de dinar surten al pati, respectant els
sectors de joc de cada grup estable.
A mesura que les condicions pandèmiques millorin,
els infants començaran a fer activitats amb el seu
grup estable. Fomentem activitats de tota mena
( jocs tradicionals, tallers de treballs manuals,
lectura de contes, jocs d’esport…)

A Cicle Inicial, trobem a l’Arnau i a la Rosa, portant
els tres grups estables de 1r i 2n i actualment, un de
3r i 4t.
Dinen de 12:00 a 12:50 aprox. al menjador tots junts.
Cada infant només comparteix taula amb
Companys/es del seu mateix grup estable i les taules
que pertanyen a altres grups estan separades per la
distància de seguretat recomanada.
Després de dinar surten al pati sempre que el temps
ho permet. Els dies de pluja van tots tres grups a les
seves aules de l’escola o a l’espai del gimnàs,
sectoritzats per a cada grup estable.

A Cicle mitjà trobem a la Gisela i al Genís. Tots dos porten els dos grups de 3r i 4t i un de 5è i 6è.
A primera hora, de 12:00 a 12:50 aprox. surten al pati.
Dinen de 13:00 a 13:40 aprox. tots junts al menjador.
Cada infant només comparteix taula amb els seus
Companys/es del seu mateix grup estable. Les taules
que pertanyen a grups estables diferents estan
separades per la distància de seguretat recomanada.
Després de dinar tornen a sortir al pati fins a l’hora de
fer files.
Els dies de pluja, cada grup estable va a la seva
classe.
Al Cicle Superior, trobem a la Marta.
Porta els dos grups de 5è i 6è B i C.
De 12:00 a 13:40 surten al pati sempre que el temps ho permet.
Dinen de 13:50 a 14:30 aprox. al menjador tots junts.
Com els altres grups, cada infant seu amb companys i companyes del seu grup estable, mantenint la
distància recomanada entre altres taules.
Els dies de pluja, cada grup va a la seva classe.

COORDINACIÓ I CUINA
Per últim, us presentem a les companyes de cuina i a la coordinadora del
servei.
Al capdavant dels fogons hi ha la Mari, la nostra cuinera, responsable de
les delícies que mengem a l’escola cada dia. I l’acompanya la Safa,
ajudant de cuina, fent possible l’acolliment al servei a tots els nostres
infants el millor possible.

La Lidia és l’actual coordinadora i vetlla perquè el servei sigui un espai segur, perquè
millori cada dia i perquè puguem oferir als nostres infants una estona d’acollida,
estima, escolta i respecte en un context de creixença BO, SA, SALUDABLE i SEGUR.

Us donem una benvinguda a tots i totes al nou curs escolar 2020-21 i fer-vos arribar una
cordial salutació!!!

