
 
 

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR EN L’EDUCACIÓ INFANTIL 

P3, P4 i P5 

 

 

USUARIS FIXES:  

 

Totes famílies usuàries fixes de menjador han d’enviar el més aviat possible el full 

d’inscripció al servei de menjador a la Secretaria de l’AFA (afasantjordi@gmail.com).  

Per a més informació: 

• Full d’informació del menjador i el servei de mainaderia  

http://escolasantjordivng.cat/documentacio-i-informacio-obertura-covid/ 

 

CANVIS DIARIS DEL MENJADOR (eventuals i fixes):  

 

• Qualsevol canvi diari en l’ús del servei de menjador (absència d’un usuari fixe, 

ús eventual del servei, necessitats de dieta especial, medicació especial, etc.) ha 

de ser informat al servei de menjador a través del Formulari del Menjador.  

• Aquest formulari és d’ús diari.  

• Pel bon funcionament del servei de menjador aquest canvi s’ha de comunicar 

abans de les 10h del mateix dia.  

 

Per altres qüestions relatives al menjador que no responen al funcionament diari escriviu 

al mateix menjador: menjadorsantjordivng@gmail.com 

 

Per a més informació: 

• Full sobre l’ús del Formulari de menjador 

http://escolasantjordivng.cat/documentacio-i-informacio-obertura-covid/ 

 

COM HA ANAT EL MENJADOR?  

 

Els anys anteriors el monitoratge responsable de cada grup informava a les famílies de 

com havia anat el servei a través de l’agenda del menjador.  

 

No obstant, aquest curs amb la intenció de minimitzar la transferència d’objectes entre 

les famílies i el menjador s’ha optat per utilitzar un full individual diari. Per tant, cada 

dia l’infant sortirà amb aquest full informatiu on podreu veure la quantitat que ha menjat 

i si n’hi hagués, qualsevol altre observació per part de la seva monitora responsable.  
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QUÈ HEM DE DUR AL MENJADOR?  

 

Els cursos anteriors s’utilitzava una bata de menjador durant tot el cicle infantil. No 

obstant, a causa de la situació actual i seguint els protocols sanitaris establerts dins del 

servei del menjador per minimitzar qualsevol contagi, aquest any s’ha optat per no 

utilitzar-la.  

 

Per això es demana: 

• Totes les famílies de cicle infantil (P3, P4 i P5) han de dur 2 o 3 mudes de roba 

marcada amb el nom de l’infant dins d’una bossa de betes.  

• Els infants de P3 –i opcionalment també els de P4– han de dur setmanalment 

tants pitets de roba com dies facin ús del menjador. Cada dia després del servei 

se li retornarà a l’infant el pitet utilitzat juntament amb el full informatiu del dia.  

• Els infants de P3 han de dur al servei de menjador una caixa gran de tovalloletes 

humides.  

 

Durant tot el curs els infants de P3 realitzen durant el temps de migdia una petita migdiada 

o descans. Els anys anteriors s’utilitzava un llençolet que es quedava al menjador per 

poder-se tapar. No obstant, a causa de l’adaptació als protocols sanitaris aquest curs no 

s’utilitzarà durant els primers mesos el llençolet. Més endavant, amb l’arribada del fred, 

us demanarem una petita manteta.  

 

Us recordem que aquest any a causa dels protocols sanitaris que segueix el servei de 

menjador el temps de migdiada o descans només es pot oferir als infants de P3. El 

manteniment del grups estables creats a l’Escola durant el temps de migdia impedeix la 

realització d’aquesta activitat en els alumnes de P4 i P5.  

 

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ? 

 

• A la web de l’Escola:  

http://escolasantjordivng.cat/documentacio-i-informacio-obertura-covid/ 

• A la Petita Guia del AFA: 

https://view.genial.ly/5f4b6533033a890d1cc21d9d/presentation-petita-guia-de-

lafa-202021 

• A les xarxes socials de l’AFA:  

o Twitter: @ampasantjordi 

o Instagram: @afasantjordi 

o Instagram del menjador: @menjadorsantjordi 
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