
 

ESCOLA TORRE de la LLEBRE  
PRIMER TRIMESTRE MENJADOR  
 

Hola, famílies!! 

Aquest és un any ben diferent per a totes i tots, i també per a nosaltres, 

els nens, nenes i equip de cuina i menjador. Hem hagut d’aprendre de 

moltes coses noves, i moltes normes i paraules que fins i tot 

desconeixíem (grup bombolla, sectorització d’espais...), però creiem 

que ens n’estem sortint prou bé. 

Una de les coses que el fa estrany és que les mares i pares no podeu 

accedir a l’escola, i, per tant, és difícil que us arribin moltes de les 

activitats que fem (i les que hem hagut de reinventar per les normes i 

restriccions relacionades amb la pandèmia). 

És per això que hem pensat fer aquest document, per explicar-vos com 

ens hem organitzat i com ens va durant l’estona de dinar. Ho fem amb 

tot l’afecte i, per això, esperem que us agradi llegir-lo. 

Molt bones festes!! 

 

P3 

Els més petitons de l’escola, P3, dinem a l’aula. Comencem a dinar els 

primers en un ambient on ens sentim tranquils i segurs. Com que 

coneixem l’espai, això ens va facilitar l’adaptació, i tot i que els primers 

dies us trobàvem molt a faltar, ara ja estem la mar de tranquils. 

Amb l’Angy i amb l’Emma dinem, i, quan hem acabat, ens preparen  els 

llitets a la mateixa classe  i ens estirem a descansar una estoneta. 



 

 

P4 i P5 

Els d’educació infantil, aquest any, per poder garantir la distància de 

seguretat dinem a l’aula. Ja en sabem molt, de menjar sols, ens 

comencem a fer grans. I la Rosa, l’Ana i la Mònica ens serveixen els 

plats, primer un i després l’altre, perquè no es refredi. També ens pelen 

i tallen la fruita i això ens ajuda a menjar-la millor. 

Quan hem acabat, rentem mans i anem cap al pati de parvulari on hem 

començat a fer servir ja les joguines, en funció del grup. Cada grup 

tenim un sector de pati assignat i cada dia anem rotant pels espais. 



 

Les monitores miren que estiguem el màxim de temps a l’exterior, i com 

que fa poquet que ha arribat el fred, ens ha anat molt bé, així garantim 

que estem en un lloc ben ventilat i estem més segures i segurs. 

 

Els dies de pluja ens quedem a l’aula 

Fent activitats, explicant contes i podem 

utilitzar les joguines de la nostra classe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CICLE INICIAL  

Nosaltres ja som grans, i  dinem al 1r torn de menjador, que és des de 

les 12.00 fins a les 12.45 h. Dinem al menjador en taules separades en 

funció del grup bombolla.  

Els monitors i monitores, l’Arnau i la Rosa ens serveix els plats, 

esperem que ben aviat puguem fer-ho sols. Ja comencem a aprendre a 

utilitzar el ganivet, així que no ens tallen el 2n plat, sinó que ens ajuden 

perquè ho fem sols. Aquest trimestre també hem començat a  pelar  la 

fruita tots sols, tot i que de vegades ens han d’ajudar. 

Quan hem acabat, rentem mans i anem cap al pati que està dividit en 

diferents sectors, i allà ens dividim en funció del grup. Aquest últim mes, 

hem començat a fer servir material esportiu i per fer tallers. I també 

juguem lliurement durant una estona, que ens agrada molt. Quan arriba 

l’hora d’entrar a classe en rentem les mans i esperem que arribin els 

nostres companys i el/la mestre. 



 

Les monitores i monitors miren que estiguem el màxim de temps a 

l’exterior, i com que fa poquet que ha arribat el fred, ens ha anat molt 

bé, així garantim que estem en un lloc ben ventilat i estem més segurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CICLE MITJÀ  

I aquí, els i les que mengem al  segon torn de 12:50 a 13:40 h 

Quan sortim de classe, anem  cap al pati dels grans. El pati està dividit 

en diferents sectors, i allà ens dividim en funció del grup. Aquest últim 

mes, hem començat a fer servir material esportiu i per fer tallers.  

 En aquest moment, si no plou, estem a l’exterior. Així garantim que 

estem en un lloc ben ventilat i estem més segurs. 

Un cop arriba la nostra hora de dinar (les 12:45 h), i quan les monitores 

i monitors han ventilat i netejat el mobiliari després del 1r torn, ens 

preparem per entrar a dinar. Rentem mans, i anem entrant en funció del 

grup. Dinem al menjador en taules separades per grups estables. 

Nosaltres ens preparem la safata i els monitors, en Genís i la Rosa, ens 

serveixen els plats.  

Un cop acabem,  ens rentem mans i sortim al pati per deixar entrar els 

grans de l’escola, fins que arriba l’hora de preparar-nos per anar a 

classe.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE SUPERIOR  

I aquí, els i les més  grans de l’escola, mengem en el 3r torn de 13:45 a 

14:30 h.  Això vol dir que el nostre horari és una mica al revés, primer 

tenim el temps lliure i després dinem. 

Quan sortim de classe, anem cap al pati. El pati està dividit en diferents 

sectors, i allà ens dividim en funció del grup. Aquest últim mes, hem 

començat a fer servir material esportiu i per fer tallers. 

En aquest moment, si no plou, estem a l’exterior. Així garantim que 

estem en un lloc ben ventilat i estem més segurs. 



 

Un cop arriba la nostra hora de dinar, ens rentem les mans i entrem al 

menjador. La Marta i la Gisela ens han organitzat de tal manera que 

estem còmodes i amplis i alhora respectem el grup estable.  Ens 

preparem les safates nosaltres i ens serveixen el dinar. 

Quan acabem ja no sortim al pati, ens rentem mans i anem a fer fileres 

per estar llestos per quan arribin els nostres companys i la/el mestre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


