FAQ’S MENJADOR IE PALLEROLA
Benvolgudes famílies,
Tornem a l’escola i des de l’AFA seguirem oferint un curs més el servei de menjador per a
tots els nens i nenes que ho necessitin. Intentarem que sigui un menjador el més normal
possible però haurem de prendre unes mesures de seguretat i higiene que ens permeti
oferir el servei minimitzant els riscos que ens planteja a dia d’avui el virus de la COVID-19.
Us adjuntem una sèrie de preguntes i respostes per a les famílies que decidiu inscriure el
vostre fill o filla al menjador de l’escola .

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

Els Departaments de Salut i Educació han passat a tots els centres uns directrius i
mesures de cara a l’obertura dels centres escolars. La principal mesura és que cal tenir
grups estables per si es detecta un contagi positiu dins de l’aula. Amb aquest sistema es
preten tallar la transmissió comunitària i fer una quarantena acotada a petits grups sense
haver de tancar la resta del centre. El menjador és un espai on normalment conviuen
molts nens i nenes de diferents edats, però enguany l’hem adaptat per respectar el màxim
possible aquest criteri sanitari. Les principals actuacions seran:



SEPARACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Cada classe que hi hagi al centre serà un grup de convivència estable. Cal separar
el grup i que no tingui estreta relació amb d’altres. Si aquest darrer aspecte no es
pot dur a terme cal mantenir distància i utilitzar la mascareta. Habilitarem espais
diferenciats dins del menjador per poder mantenir les distàncies entre grups classe
i els monitors sempre duran la mascareta. Cada grup classe disposarà de la seva
taula o taules separades d’altres grups classe.



ESPAIS DE MENJADOR
Enguany, tenint en compte les mesures de distància física que cal tenir a l’hora de
fer activitats fora de l’aula, hem establert diferents horaris i espais dins del
menjador. Aquests espais per grups d’edat són els següents:
P3 : Espai P3 menjador
P4-P5: Menjador sencer ( excepte menjador zona projector)
1r-2n : Menjador sencer ( excepte menjador zona projector)
3r: Menjador zona projector

4t-5è-6è: Tot el menjador
1R ESO -2N ESO: Menjador zona projector
Aquests espais s’utilitzaran en els diferents torns i seran desinfectats i netejats
abans i després del seu ús.


NETEJA I DESINFECCIÓ DE MANS
Incidirem en la bona neteja de mans amb una supervisió més personalitzada i de
manera més continua ( mínim 3 cops durant l’estona de menjador i preferentment
amb aigua i sabó)



INCREMENTEM EN UN TORN MÉS
Per poder disposar d’espai suficient i mantenir distàncies dins del menjador hem
establert un tercer torn de menjar. Per tant els torns seran els següents:
* Infantil( P3-P4-P5) : de 12:00 a 12:45
* Primària ( 1r-2n-3r) : de 13:05 a 13:40
* Primària ( 4t-5è-6è) : de 13:45 a 14:20
* ESO ( 1r i 2n) : els dies que tenen opció de menjador dinaran de 12:35 a 13:00.



PERSONAL DE SERVEI I NETEJA/DESINFECCIÓ
Una monitora serà l’encarregada d’emplatar, preparar els plats, netejar i desinfectar
els espais entre torns. El menjar sempre es donarà pel passa-plats que hi ha entre
cuina i menjador i cada monitora serà la responsable de servir el seu grup
únicament. Aquesta monitora que s’encarrega de servir no tindrà interacció amb els
grups de nens i nenes que utilitzen l’espai de menjador i no tindrà cap grup de
convivència asignat.



PERSONALITZACIÓ D’ESPAIS P3
P3 ja fa uns cursos que té un espai a part de la resta del menjador per poder
menjar i dormir de manera independent. Tindrem dues monitores permanentment i
mantindrem les distàncies tan a l’hora de menjar com de dormir. Per dormir cada
nen i nena tindrà el seu llitet i llençolet de sota individualitzat i marcat amb el nom.
Cada setmana rentarem tots els llençolets de sota. Les famílies tan sols han de dur
un llençol per tapar-se o una manta quan es requereixi perquè fa més fred.
Enguany les comunicacions diàries amb les famílies de P3 per saber que han
menjat es faran per grup tancat de wathsapp.



ESPAIS EXTERIORS
Tindrem una graella amb els espais que utilitzarà cada grup de convivència.
Aquests espais seran sempre a l’aire lliure. En cas de pluja aniríem a les aules de
cada grup de convivència. A partir de 1 r ,sempre que convisquin dos grups de
convivència fora del menjador, hauran de dur la mascareta posada. Els grups de
P4 i P5 que no estan obligats a dur mascaretes utilitzarem diferents espais del pati i
mantenint les distàncies.



MASCARETES
Cada nen i nena hauran de dur la seva mascareta i ser responsable del seu ús
abans, durant i després de dinar. El menjador tindrà mascaretes de recanvi d’un sol
ús per si algun usuari té un accident amb la seva ( per exemple que es trenqui). Per
altres situacions ( pèrdua) serà responsabilitat dels pares subministrar una
mascareta de recanvi. És recomanable dur-ne alguna més a la motxilla.

PREUS FIXES I ESPORÀDICS

Els preus de menjador del curs 2020-2021 no tindran cap increment i es mantindran iguals
que els establerts pel darrer curs.
I. FIXE 3-5 DIES: un nen o nena que es quedi a dinar entre 3 i 5 dies a la setmana se
li cobrarà 6’15€/ dia. Es comptaran el total de dies utilitzats a finals de mes i es
girarà un rebut pel banc.
II. FIXES 1-2 DIES: un nen o nena que es quedi a dinar entre 1 i dos dies fixes cada
setmana se li cobrarà 6’80€/dia. S’aplicarà un descompte del 7’5% per tenir un preu
reduït diferent a un esporàdic sense arribar a tenir el preu d’un usuari fixe de més
dies.
III. ESPORÀDICS: els nens o nenes que es quedin a dinar de manera esporàdica
durant la setmana se li cobrarà 7€/dia. Enguany per poder fer ús del servei de
menjador puntualment caldrà avisar abans de les 10 del matí del mateix dia via
whatsapp ( no es podrà accedir a l’espai menjador per notificar o pagar en metàl·lic
el dinar). El pagament del dia o dies utilitzats caldrà fer-lo abans de finalitzar la
setmana o 3 dies mes tard del dia utilitzat via transferència o amb ingrés al caixer
de l’import pendent. Si aquest no es realitza abans dels terminis fixats no es podrà
utilitzar el servei esporàdic fins a regularitzar el deute. Es facilitarà personalment un
número de compte per poder realitzar el pagament.
També es pot utilitzar un abonament virtual de 5 serveis. Això vol dir que es fa un
únic pagament del import equivalent a 5 dies ( 35€) i cada cop que el nen o nena
es quedi a dinar es va descomptant. Quan quedi 1 dia s’avisarà per si es vol fer un
altre abonament o s’opta per dies puntuals.
Si aquest no es realitza abans dels terminis fixats no es podrà utilitzar el servei
esporàdic fins a regularitzar el deute.

ABSÈNCIES I MALALTIES
Cal notificar les absències dels nens o nenes sempre amb antelació suficient. Quan no
s’utilitzi el servei menjador caldrà avisar abans de les 10h del mateix dia perquè no es

cobri l’àpat. En cas de no fer-ho o fer-ho més tard de l’hora establerta es cobrarà el menú
normal.
Si el nen o nena no assisteix al servei de menjador per malaltia justificada ( no ve a
l’escola) no es cobrarà cap import a la família. En cas que el nen o nena no assisteixi al
servei de menjador però si hagi vingut a l’escola i no es justifiqui degudament es cobraran
3€ per despeses de servei.
En el cas que un infant no assisteixi a l’escola per cas positiu de COVID-19 o estigui
obligat a fer quarantena caldrà avisar al servei de menjador perquè no es comptin el dies
que no s’utilitzaran i no es cobrin.

DESINFECCIÓ D’ESPAIS

Cada dia es ventilaran les zones utilitzades al interior del menjador abans i després de
cada torn. Cada grup d’edat tindrà el seu propi material per realitzar les activitats
diferenciat dels altres grups. Aquest material serà desinfectat cada cop que finalitzi el seu
us. Tanmateix també es netejaran i desinfectaran les taules , cadires o qualsevol altre
material utilitzat abans que un altre grup en faci ús.

CONTACTE
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al coordinador de menjador, en Jordi, i podeu fer
servir qualsevol dels canals que disposem.
TELÈFON / WHATSAPP: 648635357
MAIL: menjador@ampa.escolapallerola.cat
WEB: www.ampa.escolapallerola.cat
Telegram: menjador pallerola

