
SERVEI DE MENJADOR 
Curs 2020-2021



ELS NOSTRES MENÚS

• El 95% del nostre producte és de proximitat i/o ecològic i de TEMPORADA 

(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics, etc.)

• El 95% del nostre peix és fresc.

• Les carns i els pollastres són de granges de proximitat.

• Introduïm gradualment i de forma molt moderada productes de proteïna vegetal



EL MENÚ

Adeqüem tots els nostres menús a:  al·lèrgies, intoleràncies, etc  (és necessari portar la documentació actualitzada a 
coordinació)

Els menús podràs trobar a la web de www.tresmes.com, la web de l’escola i als taulells informatius del centre.

http://www.tresmes.com/


Freqüències 
Els nostres menús estan elaborats 
seguint les recomacions del 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.



EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

• L’estona de menjador  espai d’aprenentatge i convivència 

• Activitats lúdiques metodologia participativa i integral.

• Activitats a partir dels interessos dels infants. 

• Treball a partir d’un centre d’interès i miniprojectes.

• Celebració de festes i activitats solidàries.

• Aquest curs les activitats estaran organitzades respectant les mesures higièniques i protocols COVID que 
ens marca el Departament.



El menjador 
       

Aquest curs adaptem el nostre projecte al PROTOCOL COVID 19 

•La recollida dels infants serà a les aules o espais assignats per l’escola.

•L’estona del migdia quedarà dividida en diferents espais i torns d’àpats. 

•Cada grup estable dinarà en l’espai assignat i realitzarà els hàbits d’higiene als seus lavabos. Es mantindran les distàncies 
de seguretat establertes pel Departament d’Ensenyament i Salut.

•Els infants es desplaçaran en tot moment amb la mascareta posada.

•Després de cada torn es netejarà i ventilarà l’espai de menjador (durant 10 minuts) abans de l’entrada del següent grup.

•Finalitzat l’àpat les sortides al pati es faran de forma esglaonada i per grups estables.  



Equip de monitoratge i cuina
       

•Tots els equip de TRESMES han realitzat una formació específica sobre els protocols de Covid 19 per tal 
de garantir un servei òptim.

•L’equip de monitoratge portarà la mascareta durant tot el servei.



Hàbits higiènics
       

•Es rentaran les mans abans i després de cada àpat i a la tornada de l’estona d’esbarjo.

•Es farà sempre ús dels mateixos lavabos que ens assigni el centre.



Patis i activitats
       

• A l’estona d’esbarjo farem servir el mateix calendari que ha preparat l’escola per l’ús de les diferent zones de joc. 

• Les activitats posteriors als àpats es realitzaran sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, 
preferiblement a l’aire lliure amb ocupació diferenciada per cada grup estable.

• Si és necessari fer ús d’un espai dins del centre (sempre amb el vistiplau de l’escola) es farà la posterior desinfecció i 
ventilació.

• Es garanteix la desinfecció posterior del material específic del que se’n faci ús.

• En el cas que l’entorn NO ens doni la possibilitat de fraccionar espais, caldrà l’ús de la mascareta.



Atenció famílies
       

•És imprescindible per fer ús del servei de menjador, bon dia i bona tarda fer la inscripció via web a 
www.tresmes.com .

•Per agilitzar i evitar les entrades i sortides de famílies, els canvi de dies, absències o notificacions referents 
al servei, s’hauran de comunicar a coordinació via telefònica/WhatsApp durant l’horari d’atenció (el trobareu 
a la butlleta). Si fos necessari una trobada demaneu cita prèvia.

•Els preus dels serveis de bon dia, bona tarda i menjador es podran consultar al butlletí informatiu que 
enviarà l’escola a totes les famílies del centre.

http://www.tresmes.com/


Gràcies per assistir!
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