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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. 
 
Compra de tiquet eventual presencial: de 7: 15h a 11:00h. 
Missatges d'informació, dubtes, etc .: de 07: 30h a 15:30h. 
 

TRAJECTE ESCOLA - MENJADOR 

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

l'equip de monitors/es de Trèbol SL, els trasllats es fan amb total seguretat i dins el temps 

establert segons les sortides de cada grup. Els desplaçaments es realitzaran entre les 13:55h 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). Els dies de pluja, els alumnes hauran de dur i possar-se el impermeable. Els 

alumnes d’infantil han de dur una muda completa per tenir al menjador en cas de necessitat.  

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 de seguretat establerts. 

L'accés al menjador serà de la següent manera: 

- Alumnes d’infantil per la porta principal 

- Alumnes de primaria per la porta darrera 

Els alumnes amb al·lèrgia o intolerancia, hauran d’agafar la seva identificació. Per als 

alumnes d’infantil, la monitora encarregada els hi possarà. 
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 DISTRIBUCIÓ DEL MENJADOR 

La distribució del menjador s'estableix segons la normativa vigente. 

Es realitzarà un únic torn de menjador. Per això, es prioritzarà l'assistència de tot l'alumnat 

amb assistència fixa durant tot el curs escolar. Els tiquets eventuals s’han de comprar al 

menjador directament. 

Els alumnes fixos de menjador amb menú especial, tindran el seu propi lloc amb el seu nom a 

la taula per a tot el curs escolar, d'aquesta manera podrem controlar el usuarios amb menú 

especial. Per als alumnes eventuals el tiquet s’ha de comprar amb 48h d’antelació. 

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

serà equipat amb una bata vermella pròpia de menjador. 

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 sabó 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. 

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 sortiran al pati a jugar (de 15h a 15.30h 

aproximadament). 

El grup d'infantil no sortirà al pati, quedaran dins menjador amb les monitores. 

De 15:30h a 16:30h els alumnes romandran dins el menjador. 

RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 

> La sortida es realitzarà per la porta des carreró del centre a les 15: 30h. 

> La sortida entre les 15:40h i les 16:30h es farà per la porta principal del menjador. 

> Únicament pot haver un familiar per a la recollida. 

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

 

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. 

El pa és enfornat directament en cuina, proporcionant pa acabat de fer a l'alumnat. 


