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PRESENTACIÓ 

Som Comedor Escolar Trebol SL, empresa que porta durant més de 20 anys el servei de 

menjador del Ceip Son Rullan, actualment hagut un canvi d'administradors, al càrrec d’aquesta 

empresa es una persona jove, dinàmica i amb molta dedicació en l'àmbit socioeducatiu amb 

titulació oficial de l'estat a nivell europeu, alt nivell en cursos de primers auxilis i amb una 

àmplia experiència en l'àmbit educatiu, organitzant durant deu anys activitats lúdico-

esportives, escola d'estiu, campaments d'estiu, colònies de cap de setmana, activitats 

familiars, tallers a fires, animacions en esdeveniments, festes de temporada (Halloween, estiu, 

nadal ...) i formant part a entitats solidàries sense ànim de lucre, donant resposta a més de 200 

famílies. 

El nostre treball ens importa, el resultat ens importa i l'opinió ens importa, per això des de 

Trebol S.L. donem la nostra paraula davant una bona feina i un bon resultat. Mostrem un gran 

interès en la nostra Actitud perquè ens encanta la feina que realitzem. Per a aquest bon 

resultat treballem amb una fórmula molt senzilla: 

 

ACTITUD + EMPATIA + COHERÈNCIA = GRANS RESULTATS  
 
NECESSITAT I OBJECTIUS 

Considerem que l'escoleta matinera és una necessitat davant moltes famílies per el seu horari 

laboral i dificultat per apropar en hora els alumnes al centre. Des del servei de matinera 

treballem diversos objectius: 

- Oferir un servei complementari unit al centre educatiu. 
- Conciliar la vida familiar i laboral, oferint un espai on estar els infants mentres els    
pares treballen. 
- Inculcar una nova normalitat dins de l'aula. 
- Treballar la paciència i l'autocontrol. 
- Dur a terme els protocols i indicacions per a una bona convivència. 
- Oferir un servei de qualitat que cobreixi l’horari sol·licitat per famílies i infants. 
- Aprenentatge, diversió i rebuda per part dels monitors/es amb suport, ajuda i 
confiança necessària. 
- Garantir hàbits de vida saludable. 

 

 

 

 



 

MAJOR CONTACTE / COMUNICACIÓ 

 El servei de matinera disposa d'un número de telèfon mòbil per establir un millor 

contacte entre famílies, tutors/es, direcció i personal. 

A través d'aquest número de telèfon les famílies podran tenir un contacte directe a través de 

missatgeria "WhatsApp" al número 657 47 26 62. 

RÀTIOS 

S'establirà un monitor/a cada 15 infants i des Trebol aportarem el servei d'esmorzar des de 

cuina amb un cuiner/a, respectant així en tot moment la ràtio establerta i no perdre l'atenció 

de l'alumnat. 

L'equip de monitors/es està totalment format i titulat per a l'activitat a desenvolupar. 

Des de l'empresa comptem amb una assegurança de responsabilitat civil inclòs en el preu. 

 

TRAJECTE MATINERA - AULA 

El trajecte es realitzarà esglaonat amb l'equip de monitors amb suport del personal de cuina si 

cal. 

Els grups de l'edifici d'Educació Infantil comptaran amb el suport dels monitors/es + 

ATE per al trasllat amb una corda amb nanses cada 1,5m. 

 
ENTRADA MATINERA 

 L'entrada a matinera es realitzarà per la porta principal (sense accés a les 

famílies, únicament alumne/a). A l'entrada es situarà una persona responsable de 

matinera per controlar l'accés a l'interior del menjador i que se segueixin els protocols 

d'higiene i desinfecció pertinents. La recollida s'establirà per la rampa i la sortida del 

familiar es realitzarà per l'escala. S'establiran unes marques de senyalització per 

mantenir la distància de seguretat de 1,5 m. 

 

 

 



 

L'accés al menjador serà de la següent manera: 

1. Estora desinfectant: S'haurà de fregar la planta de la sabata en una primera 

estora impregnada en desinfectant i tot seguit en una següent estora per a que 

s'assequessin el restant. 

2. Desinfecció de mans: Es disposa d'un gel desinfectant de mans en cada entrada que 

s'ha de fer servir després de la neteja de sabates. 

3. Camins: Depenent de la classe que pertanyi cada alumn, se li indicarà un camí cap a la 

seva taula, aquests camins estan establerts i diferenciats perquè no hi hagi contacte 

entre els grups estables. 

 DISTRIBUCIÓ DE LA MATINERA 

 La distribució del menjador s'estableix segons la normativa vigent, amb la 

separació de 1,5 m entre alumnes de grup estable i de 2m entre grups no estables. 

S'estableix un aforament màxim. 

Els alumnes fixos de matinera, tindran el seu propi lloc amb nom en cadira per a tot el 

curs escolar (durant l'escenari B) d'aquesta manera podrem controlar quins són els 

companys/es asseguts a taula. Per als alumne eventuals es disposarà d'una taula 

addicional per grup estable (en cas d'haver disponibilitat). 

S'ha establert un passadís central per al moviment de l'equip de monitors/es. Cada 

monitor/a serà equipat amb un EPI i amb una bata pròpia de menjador desinfectada 

diàriament, en aquesta bata cada monitor/a disposarà d'un gel desinfectant. 

Es disposen de 2 banys d'accés diferent, sent destinat un per infantil i un altre per 

primària. A la banda de cada porta d'accés al bany, disposaran de gel desinfectant i 

paper eixugamans. 

A l'hora del servei, cada alumne disposarà enfront de ell/a d'una safata amb 

l'esmorzar. D'aquesta manera establim un servei individual i personalitzat, sense 

necessitat de compartir i els menors sabent en tot moment el que els pertany. 

Cal que els alumnes portin a matinera un petit estoig per dipositar la seva mascareta a 

l'hora de dinar i sent guardada a la motxilla. Les motxilles seran penjades a la cadira de 

cada alumne o bé dipositada al seu costat. 

 

 



 

 
TEMPS D’ACTIVIDAD 

Apertura de portess des de les 7:15h (horario sujeto a cambios). 

Opció d'esmorzar a les 8: 00h (tassó de llet amb colacao + suc natural de taronja + 

torrades d'oli d'oliva verge extra, tomàquet triturat natural (opcional) i sal + fruita) 

A el grup d'infantil, s'oferirà un servei de contacontes pel la monitor/a, i en casos 

puntuals es posarà la televisió amb els millors canals adaptats a la seva edat. Es posarà 

a disposició de cada grup estable unes pinturetes i folis per poder pintar, aquests no 

podran ser compartits entre alumnes fins a passar una desinfecció. 

El grup de primària, es prioritzarà el joc col·lectiu mantenint les distàncies de 

seguretat (des del seu lloc assenyalat) realitzant jocs amb l'equip de monitors/es com: 

penjat, 3 en ratlla, alt el boli, etc. Al seu torn, si ho prefereixen, podran pintar amb el 

seu propi material de la seva motxilla i/o fer "estudi" (estudiar, repassar o realitzar les 

tasques manades pel professorat a casa)  

 

PREU DEL SERVEI 

SERVEI MATINERA 

- Socis Apima: 1’25€/diari 

- No Socis: 1,50€/diari 

 

SERVEI MATINERA + BERENAR (tassó de llet amb colacao + suc natural de taronja + torrades d'oli 

d'oliva verge extra, tomàquet triturat natural (opcional) i sal + fruita) 

- Socis Apima: 2’25€/diari 

- No Socis: 2,50€/diari 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES 

- Des de Trebol S.L. estem totalment qualificats i prestant moltíssima atenció a tots els 

al·lèrgens dels nostres productes, sent així adaptable l'esmorzar als alumnes amb al·lèrgies o 

intoleràncies alimentàries. 

- Sent la nostra empresa l'encarregada de menjador, considerem que som una bona 

alternativa ja que ja disposem dels protocols de desinfecció, neteja i organització de menjador 

i en el cas de gestionar la matinera, no hi hauria discordança entre el funcionament dels 

serveis de la matí i del migdia. 

- Davant l'estat actual enfront de l'Covid19, Trebol S.L. seguirà formant-se per adaptar totes les 

mesures necessàries per a un correcte i futur funcionament del servei. 

- Cuiner / a titulat i format dins el servei de matinera. 

- Pa i suc acabat de fer diàriament dins de cuina pel cuiner / a. 

 

MESURES COVID-19 

No podran assistir a matinera l'alumnat amb una temperatura superior a 37,5ºC, si tenen un 

aïllament domiciliari com a conseqüència pel covid19, si es troben en un període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte directe, els que hagin patit símptomes 

compatibles amb el covid19. 

S'estableix una sala d'aïllament a la zona de pati en cas de possible alumne amb símptomes 

compatibles amb el covid19. 

En cas d'haver-hi un cas confirmat de covid19 s'informarà el centre educatiu i conselleria, a el 

grup estable a què pertany i a totes les famílies dels alumnes / as assistents a l'menjador 

escolar. 

El servei de matinera segueix el pla de contingència establert per el centre Ceip Son Rullan. 


