Informació de menjador – Educació Infantil
L’horari de la coordinadora de menjador per atendre a les famílies serà de
dilluns a dijous, de 9:00 a 9:30h, a l’espai de l’AFA. Caldrà accedir per la porta
lateral i fer la cua al carrer, mantenint la distància de seguretat. Solament
podrà entrar una persona a la vegada.
L’horari de l’espai de migdia a Educació Infantil serà de 12:15 a 15:00 hores.

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 dinaran a les seves respectives aules de 12:45
a 13:45 hores.

Cada grup tindrà un/a monitor/a de referència que serà l’encarregat/da de
servir el dinar i dinamitzar les activitats de lleure.
Els infants es rentaran les mans, amb aigua i sabó, abans i després de dinar i
a l’inici i final de cada activitat.

El pitet serà obligatori a P3, però voluntari a P4 i P5. És imprescindible portarlo dins d’una bossa amb el nom indicat. També cal marcar el nom al pitet.
Els nens i nenes de P4 i P5 empraran les terrasses de l’escola i el sorral per
realitzar les activitats de lleure, mantenint sempre la distància de seguretat
entre grups.
Els espais es desinfectaran i ventilaran després de l’ús de cada grup.

Rebreu una informació més detallada de cada grup a partir d’un vídeo que gravaran
els i les monitores. D’aquesta manera també les podreu conèixer una mica!

Contacte coordinadora de menjador: menjador.riusitaulet@doblevia.coop o WhatsApp al 659 489 256

Informació exclusiva per a P3
Els i les alumnes de P3 aniran a descansar al gimnàs, que s’haurà habilitat
amb llitets prèviament. Cada infant tindrà un llençol assignat, que
proporcionarem nosaltres.

Cada divendres us retornarem el llençolet perquè el pugueu rentar durant el
cap de setmana i pugeu portar-lo el dilluns.

Serà imprescindible que porteu dues bossetes amb el nom de l’infant
indicat. Una serà pel pitet i l’altre pel llençol.

Cada dia trobareu a la motxilla del nen o nena, un informe emplenat per les
monitores, on us indicaran com han dinat i descansat/dormit.

Contacte coordinadora de menjador: menjador.riusitaulet@doblevia.coop o WhatsApp al 659 489 256

