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MAJOR CONTACTE / COMUNICACIÓ MENJADOR – ESCOLA 

El servei de menjador disposa d'un número de telèfon mòbil per establir un millor 
contacte entre famílies, tutors / es, dirección del centre i personal. 
 
Mitjançant aquest número de telèfon (657 47 26 62) s'activa l'App de "WhatsApp" per a 
realitzar la comunicació directa entre menjador - tutors de centre, facilitant amb un missatge 
al professorat en comptes d'una trucada telefònica. 
 
Amb aquesta eina, també facilitem el contacte directe entre les famílies i la cuina per a 
qualsevol urgència que pugui ser ocasionada (exemple: A "Diego" se li oblida el tiquet a casa. 
Als pares de "Rosa" els surt una urgència i ha de quedar-se a menjador. Entre d’altres.) 
 
A través d'aquest número de telèfon, s'activa l'opció de pagament per "Bizoom", donant així 
una major facilitat per a les famílies per poder efectuar pagaments de tiquet eventuals i 
prioritzar l'opció telemàtica i no manipular diners en metàl·lic. 
 
Establim un horari per a la comunicació entre famílies - menjador. 
 
Compra de tiquet eventual presencial: de 8: 30h a 09: 30h. 
Compra de tiquet eventual telemàtic (missatge + pagament amb Bizoom): de 07: 00h a 11: 00h. 
Missatges d'informació, dubtes, etc .: de 07: 00h a 15h. 
 

TRAJECTO ESCOLA - MENJADOR 

 Els desplaçaments dels alumnes/as del CEIP SON RULLAN es realitzaran a través de 

l'equip de monitors/es de Trèbol SL, realitzant la contractació d'un monitor / a extra per poder 

efectuar els trasllats amb total seguretat i dins el temps establert segons les sortides 

esglaonades de cada grup estable. Els desplaçaments es realitzaran entre les 13'40h i les 

14'05h amb el suport del professorat, els quals romandran amb els alumnes/as fins que siguin 

recollits per el/la monitor/a.  

Els grups de l'edifici d'Educació Infantil comptaran d'un o 2 monitors/es (segons nombre 

d'assistents) per al trasllat amb una corda amb nanses cada 1,5m per mantenir la distància de 

seguretat, aquests trasllats seran reforçats amb l'ajuda de una A.T.E. 

 

 

 

 

 



 

ENTRADA MENJADOR 

 L'entrada al menjador es realitzarà per la porta principal i porta trasera. A cada entrada 

es situarà una persona responsable de menjador per a controlar l'accés a l'interior del 

menjador i que se segueixin els protocols d'higiene i desinfecció pertinents. 

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 alumne/a, 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 DEL MENJADOR 

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

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

Es realitzarà un únic torn de menjador i s'estableix un nombre d'aforament màxim. Per això, es 

prioritzarà l'assistència de tot l'alumnat amb assistència fixa durant tot el curs escolar. Els 

tiquets eventuals dependran de la disponibilitat del dia, es consultarà directament a cuina a 

través del número proporcionat (657 47 26 62) 

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

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

companys/es asseguts a la mateixa taula. Per als alumnes 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 i 2 passadissos 

externs indicats en color vermell i violeta per facilitar a l'alumnat el desplaçament segur per la 

sala. Cada monitor/a serà equipat amb un EPI i amb una bata pròpia de menjador 

desinfectada diàriament, 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 de mans i paper 

eixugamans. 



 
A l'hora del servei, cada alumne disposarà enfront d'una safata amb el primer plat, segon plat, 

postre, coberts i tassó d’aigua. 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 menjador un petit estoig/tupper per dipositar la seva màscareta 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’ESPERA 

   A l'acabar de dinar, es farà la recollida pertinent de la taula a càrrec de l'equip de 

monitors/es. Els alumnes un cop hagin acabat, hauran de posar-se de nou la mascareta i 

mantenir-se asseguts. 

Al grup d'infantil, se'ls posarà una pel·lícula diferent i a la vegada, 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, podrà pintar amb el seu propi material de la seva motxilla o bé utilitzar el 

temps restant per fer "estudi" (estudiar, repassar o realitzar les tasques manades pel 

professorat a casa). 

 

RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 

> La sortida es realitzarà per la porta principal del menjador entre les 15: 15h i les 15: 30h. 

> S'ha de respectar la distància de 1,5 m senyalitzat al terra. 

> La recollida s'ha d'efectuar entrant per la rampa i sortint amb l’infant per les escales. 

> Únicament pot haver un familiar per a la recollida. 

> Està totalment prohibida l'entrada d'un familiar dins de la sala de menjador. 

> En porta hi haurà un/a monitor/a per atendre el familiar i passar l'avís a l'equip de monitors, 

a la sala hi haurà un altre monitor/a el qual avisarà a l'alumne per sortir. La sortida s'efectuarà 

a través dels passadissos establerts i no entre les taules de menjador. A la sortida disposaran 

els alumnes de gel desinfectant per a la seva desinfecció de mans. 

 



 
 

OBSERVACIONS 

La sala on estaran asseguts els comensals estarà sota la supervisió de l'equip de monitors i del 

responsable de sala. 

D’octubre a maig es realitzarà SERVEI DE GUARDERIA fins a les  

16: 30h sota demanda mínima de 20 alumnes. En aquest cas, el servei comptaria amb 2 

monitors. 

Com a novetat en cuina, el pa serà enfornat directament en cuina, proporcionant pa acabat 

de fer a l'alumnat. 

 

 

MESURES COVID-19 

No podran assistir al menjador 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 / a amb símptomes 

compatibles amb el covid19, aquest alumne serà traslladat a la sala d'aïllament per la 

supervisora de menjador establerta pel centre Ceip són Rullan. 

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

grup estable al què pertany i a totes les famílies dels alumnes assistents al menjador escolar. 

El menjador escolar seguirà el pla de contingència establert pel centre Ceip Son Rullan. 


