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TRESMES SERVEI DE MENJADOR 

ESCOLA ELS AIGÜEROLS 

Què fan els vostres fills/es al menjador. 

Pels infants de P3 hem de tenir en compte que els primers dies (13, 14 i 15 de setembre) són d’adaptació i 

des de l’escola es recomana no fer ús del servei de menjador fins al dijous 16 de setembre. Els infants de 

P4 i P5 podran fer ús del menjador des del 1r dia. 

Els primers dies es farà un seguiment de cada nen/a a través de l’observació del comportament amb la 

finalitat de conèixer-los. Mica en mica s’anirà construint un vincle de confiança entre les monitores i els 

infants. El menjador s’organitza en dos torns:  

                                          1r torn: de 12:30h fins a les 13:30h, dinen els infants de P3, P4, P5, 1r i 2n 

                                          2n torn: de 13:45h fins a les 14:30h, dinen els infants de 3r fins a 6è 

Aquesta organització pot variar segons el volum infants. 

A les 12:20 h, les monitores aniran a les classes d'infantil, passaran llista i realitzaran hàbits d'higiene, 

pipis, rentar les mans i marxen al menjador. 

Dins del menjador els infants seuran a la cadira i taula assignada a cada grup. La monitora serveix els plats 

a la taula. No es força a dinar a cap infant, sinó que se li fa un acompanyament positiu respectant en tot 

moment la seva sensació de sacietat de forma personalitzada. Tenint en compte la informació prèvia que 

ens faciliteu les famílies. Un cop finalitzat retira el servei i neteja les taules. 

L'estona de menjar dura aproximadament una hora i quart. 

Una vegada que hagin acabat de dinar, es realitzaran hàbits d'higiene de nou i es prepararan per anar a 

descansar a l'aula assignada per l'escola (aula de psico). Cada infant tindrà el seu llitet fix durant tot el 

curs, els llençols i coixí es guardaran dins d'una bossa que posarà el nom del nen/a. 

A les 14.40 es despertaran de la migdiada tornaran a fer pipí i a rentar-se les manetes i marxen a la seva 

classe, on faran una activitat tranquil·la mentre esperen que arribi la mestra.                                           

Què necessiten per l’estona del menjador. 

Bata de menjador:   

La bata del menjador és opcional. Si la voleu portar i seguint els protocols sanitaris la bata del menjador 

s'haurà de rentar diàriament. La monitora després del servei la posarà dins de la motxilla del vostre fill/a 

perquè la pugueu rentar a casa i ens la torneu neta l'endemà. 
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P3: Roba de recanvi. 

Roba de recanvi  que farem servir en el cas de necessitat, l’agafaren de la bosseta que li heu deixat a la 

mestra. Si els vostres fills es queden al menjador encara que sigui de manera eventual,  haureu d’afegir una 

muda més pel menjador amb calcetes/calçotets, mitjons, pantalons i samarreta. Tot marcat amb el nom) 

Per fer la migdiada:  

Cal portar dins d’una bossa marcada amb el nom: 

un llençol  per posar sobre el llitet de 4 punts d’ajust (60x120). 

• una manteta primeta per tapar-los. 

• un coixí i/o un peluix (opcional) i un paquet de tovalloletes humides. 

La robeta del llit es retornaran el divendres  perquè les famílies puguin rentar-los i tornar a portar el dilluns 

següent. 

Informació per a les famílies i/o tutors legals: 

Informe diari  rebreu un informe diari de com ha estat el vostre fill/a durant la estona del menjador.  

Menú: Cada mes trobareu el menú  penjat a la web i al taulell d’anuncis de l’escola, així com a l’apartat de 

menús de www.tresmes.com. 

INSTAGRAM i FACEBOOK. A través d’aquestes aplicacions podreu estar informats dels menús diaris, de les 

activitats que es realitzen a les escoles i d’informació de temàtica variada.    

Els usuaris fixes com EVENTUALS del servei de menjador, bon dia  

 Cerca a internet la nostra pàgina web: www.tresmes.com Clica a la pestanya INSCRPCIÓ.

 
1. Un cop accediu, s’obrirà el full d’inscripció on haureu d’introduir les dades de l’alumne, les vostres 

com a pare/mare o tutor/a legal i omplir l’apartat de serveis. 
 

2. Quan tingueu totes les dades introduïdes, clicar al botó ENVIAR. A la part inferior del formulari 
d’inscripció. 
 

3. Un cop enviat, rebreu automàticament un correu de confirmació. 
 

4. Per qualsevol canvi de nº de compte, cal tornar a fer la inscripció via web. 
 

5. Per qualsevol canvi de dies, servei de pícnic i altres, cal trucar o enviar un WhatsApp a coordinació 
dins de l’horari d’atenció a famílies. 

 
Telèfons d’interès: Coordinador: Feli 680833009   Despatx:  938796058    Administració: Míriam 619536094                                                                                                                 

http://www.tresmes.com/
http://www.tresmes.com/
https://www.facebook.com/Tresmes-ecoactiva-820237588117136/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/tresmes_ecoactiva/?hl=es

