
 

 

Higiene i hàbits saludables:  

1. Cada alumne durà dos torcaboques marcats amb el seu nom. Durant la 
setmana, en estar bruts, es duen a casa en funció de la necessitat de 
neteja i es tornen al centre una vegada nets. D’aquesta manera, sempre 
hi haurà un torcaboques disponible.  
 

2. Cada alumne ha de dur el seu raspall de dents dins un estoig (per higiene) 
i un tub de pasta. Important que tot estigui marcat amb el nom.  
 

3. Els torcaboques, estoig amb el raspall i tub de pasta es dipositaran a uns 
penjadors ubicats a l’entrada del menjador. Per organització, cada curs 
disposa d’un penjador. (Per al primer i segon curs de primària, als 
penjadors hi trobaran els noms dels alumnes per facilitar trobar el seu 
material d’higiene personal.) 
 

4. Es faran la cara i les mans netes, abans i després de dinar.  
 

 

Organització del menjador i autonomia personal:  

 
5. Es realitzarà un horari de dos torns en funció de les activitats 

extraescolars. Torns d’una hora (de 12:30 a 13:30) i (de 13:30 a 14:30). 
Els professors ubicaran l’horari dins les aules i a la porta principal del 
menjador. 
 

6. Aquells alumnes, que queden a dinar al menjador, però que no realitzen 
cap activitat extraescolar, dinaran en funció de les necessitats i de l’espai.  

 
7. Una vegada som al menjador, els alumnes formaran grups de taula. Els 

nins i nines d’aquella taula seran els encarregats de la neteja d’aquesta i 
d’anar junts a rentar-se mans i dents. Quan han finalitzat, podran sortir a 
jugar al pati sempre i quan hi hagi un ordre i neteja tant als banys com a 
la seva taula on hauran dinat. Tot el grup és responsable.  
 

8. Cada alumne, quan arribi al menjador, formarà una fila. Agafarà i montarà 
la seva safana on s’hi disposa primer plat, segon plat i postres. Així com 
també el seu torcaboques, cuberts i tassó.  
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9. Els alumnes, per poder passar d’un primer plat al segon plat, han d’aixecar 
la mà i rebre la supervisió del monitor/a del menjador. Així també es farà 
per passar del segon plat als postres i per finalitzar la menjada.  
 

10. Quan el grup de taula ha finalitzat, buidaran les palanganes, netejaran la 
taula i aniran a rentar-se les mans i les dents baix la supervisió del 
monitor/a del menjador.  
 

11. Quan els alumnes són al pati, sempre hi ha un professor de guàrdia amb 
ells.  

 

12.  Al pati, l’activitat serà lliure; disposaran de material Deportiu i lúdic 
(pilotes, cordes, jocs de taula, escacs...) així com un espai amb taules i 
cadires per poder fer tasques personals. El mestre és un supervisor de 
l’ordre i la seguretat.  
 

13. S’ha de tenir cura i fer un bon ús del material del pati. Entre tots, 
arraconarem el material abans de pujar a les aules.  
 

14. Per qualsevol dubte, posar-se en contacte amb la responsable del 
menjador (Sandra).  

 
 


