PROTOCOL DINS L’ESPAI MENJADOR
1r TORN (1rA – 1rB / 2nA – 2nB)
•

Distribució: Tal i com surt en aquesta organització, són les taules que hem
d’ocupar durant el nostre servei.
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Organització: De 12.30 a 13.35h
o L’horari del 1r torn per dinar, es de les 12.30h a 13.35h.
o A les 12.35h, comencem a posar el dinar a les taules.
o Infants entrant al menjador 12.30h i comencen els encarregats a parar
taula i a continuació ens posem a dinar.
o Els infants de 1rA i 1rB, quan acaben de dinar es renten les dents a les
piques del menjador, m’entra que els infants de 2nA i 2nB, després dels
tallers ho fan a la classe a les 14.45h
o A les 13.30h, col·loquem una bossa d’escombraries pel segon torn.
o Sortim del menjador a les 13.35h, per poder preparar les taules del 2n
torn.

2n TORN (3rA – 3rB / 4tA – 4tB / 5èA – 5èB / 6èA – 6èB)
•

Distribució: Tal i com surt en aquesta organització, són les taules que hem
d’ocupar durant el nostre servei.
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•

Organització: De 13.40 a 14.40h
o L’horari del 2n torn per dinar, es de les 13.40h a 14.40h.
o Infants entrant al menjador 13.40h de manera esglaonada per cursos i
comencen els encarregats a parar taula (ja ho tindran tot a la taula) i a
continuació ens posem a dinar.
o Quan tinguem una pila de plats del 1r plat i 2n plat (sentit comú) a la
taula, el entrem directament a la pica de la cuina, sense restes de menjar
(que quedin ben nets de menjar).
§

Exemple: tinc 16 infants a la taula, tinc 12 plats els entro a la cuina
i el que falti amb la resta.

o Les forquilles i ganivets, els col·locarem a les seves cistelles
corresponents, sense restes de menjar i cap amunt. Ho col·locarem a la
taula de recollida.

o Quan acabem de servir, deixarem les safates, recipients,
bols de l’amanida, de la fruita a la finestra de la cuina i allà tindrem lo de
repetir.
o Les culleres grans, les posarem cap amunt amb un cistelles que les
cuineres ens deixaran a la taula de recollida.
o A les 13.30h, a les taules ja no ha de quedarà cap tipus d’estris, plats,
gots, coberts...per entrar a la cuina.
o Els infants de cicle mitjà i superior, quan acaben de dinar ens esperem a
les seves taules amb mascaretes posades per pujar a rentar-se les dents
a l’aula a les 14.45h
o Netegem les taules amb el dispensador d’aigua – sabó i escombrem la
nostra zona de les taules.

