
                          

Benvolgudes famílies,  
 
Per donar resposta a la situació actual i seguint la normativa de l’administració, 
hem organitzat el servei de migdia en torns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es mantenen els grups estables i cadascun d’ells ocupa una taula. Si en algun cas, 
com passa amb l’alumnat de Secundària, convé que comparteixin la mateixa taula 
(grups estables diferents), els alumnes estan separats amb la distància 
corresponent. 
 
L’alumnat del 1r torn fa l’esbarjo després de dinar i l’alumnat del 2n torn el fa 
abans d’entrar al menjador. Durant aquesta estona, cada grup estable està en una 
zona del pati.  
 
La dinàmica durant el servei de migdia és:  
   - Els grups entren progressivament després de rentar-se les mans i estan 
acompanyats per la seva educadora de referència. 
   - Cada grup té una taula assignada. 
   - Després de cada torn netegem i desinfectem les taules i ventilem l’espai.  
   - Els nens i nenes de P3 dinen al menjador propi de P3, situat davant les seves 
aules, també respectant els grups estables. A continuació, fan la migdiada a la 
sala de descans, al costat del mateix menjador. 
 

 

Funcionament del menjador  
Escola Verge de la Salut 



INDICACIONS PER AL BON FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MIGDIA 
 
Absències i assistències addicionals: 
En cas de fer ús del servei de migdia de manera esporàdica us demanem que ho 
comuniqueu (via agenda o per l’Alexia) abans de les 10h del mateix dia a l’escola. 
De la mateixa manera, cal avisar si no es queda al menjador aquell alumne que 
ho acostuma a fer.  
Per una bona organització necessitem tenir constància d’aquestes assistències 
esporàdiques i de les absències. 
 
Al·lèrgies/intoleràncies: 
Per tal de garantir el bon funcionament del menjador, Hostesa confecciona 
derivacions del menú basal per als infants que pateixen alguna al·lèrgia o 
intolerància. Per aquest motiu, us demanem que entregueu un certificat mèdic 
actualitzat a l’escola per tal d'adaptar els menús als vostres infants i la fitxa que 
us proporcionem des d'Hostesa. 
En el cas de necessitar medicació d'emergència, us preguem que també ho feu 
arribar a l’escola amb el certificat mèdic corresponent. 
 
Als infants de P3 demanem: 
  - Un llençol per fer la migdiada després de dinar. 
  - Una bata exclusivament per l’hora de menjador (pot ser del color que vulgueu 
i la portaran a casa cada dimecres i divendres per rentar-la). 
 
A l’alumnat de P4, P5, 1r i 2n demanem: 
 - Una bata exclusivament per l’hora de menjador (pot ser del color que vulgueu i 
la portaran a casa cada dimecres i divendres per rentar-la). 
 


