SUBCOMISSIÓ DE MENJADOR
PROTOCOL PER L’ACOMPANYAMENT A L’HORA DE MENJADOR
Per fer acompanyament familiar a l’activitat s'ha d'haver signat el document de
compromís del voluntariat. Estarà disponible al menjador.
El preu del menú és de 3,50 €. El dia que la persona adulta es queda a menjador, cal
posar els diners en un sobre amb el nom, el telèfon i el torn en el que es vol quedar i
deixar-lo a la bústia del menjador.
Si es vol, es pot acompanyar durant tota l'estona del migdia. De 12:30 a 15:00.
Els horaris són els següents:
- 1er. torn alumnes del duar dels petits 12:30 a 13:45.
- 2on. torn alumnes dels duars dels mitjans i grans de 13:45 a 15:00.
Els adults que participen al menjador ho fan en qualitat de facilitadors de la
comunicació, del respecte i de l’aprenentatge quant a modelatge davant el fet de
menjar amb els infants. Hauran de seguir les consignes de les educadores,
responsables de l’activitat.
Cal seure a la taula que indiquin les educadores. Si es prefereix seure en una taula
concreta, cal comentar-ho amb elles.
Cal evitar forçar, obligar i/o premiar els nens quan mengin. Sí que es pot proposar el
fet que tastin el menjar.
Es vetllarà perquè cada nen mengi per ell mateix.
En cas d’algun conflicte, manques de respecte,... cal avisar la coordinadora.
Cal evitar fer valoracions negatives del menjar davant dels nens i comparacions entre
infants.
Si hi ha algun problema, es pot parlar amb la coordinadora quan acabi el servei.
Cal afavorir la comunicació a taula i mirar d’ajudar a regular el volum de les converses.
Servir el menjar als plats. Repartir entre tota la taula, respectant la preferència dels
infants (molt, poc, etc). Si s’acaba alguna cosa (aigua, per exemple), anar-ho a buscar.
Hi ha haurà un adult per taula i aquest serà la persona responsable de dinamitzar la
desparada de taula. Una vegada tot estigui ben recollit a taula, s’aixecarà per portar els
estris a l’àrea de servei i portarà un drap perquè els infants puguin netejar el seu espai
de dinar.

