
 
EL DINAR I EL DESCANS 

 

Per a l’equip educatiu de la llar d’infants Can Trias, el moment de dinar és una estona tranquil·la 

en la que els nens i nenes viuen i van fent seus una sèrie d’hàbits: 

- Rentar-se les mans abans i després de menjar. 

- Posar-se i treure’s el pitet i desar-lo a la seva bossa. 

- Reconèixer i agafar el seu got abans d’anar a la taula. 

- Participar activament fins arribar a ser autònoms per menjar sols. 

- Gaudir de l’estona del dinar amb els companys/es i educadores. 

- Interès per tastar aliments nous. 

Tot aquest treball diari afavoreix que l’infant s’hi senti a gust i, a més a més, sigui progressivament 

més autònom. 

Per facilitar aquest aprenentatge, el nostre equip educatiu respecta el ritme de cada infant pel 

que fa al temps per menjar, i l’apetència o inapetència del nen o la nena. 

El servei de menjador començarà amb l’inici de curs per als infants que ja assistien al la llar el 

curs passat. 

Els alumnes que s’incorporen aquest curs, es quedaran al menjador quan ja tinguin superat el 

procés d’adaptació. Quan això passi, l’infant es podrà quedar a dinar, però us demanarem que 

durant uns dies el vingueu a buscar a les 15h, per tal que el dia no se li faci molt llarg. 

Els nens/es que fan ús del servei de menjador han de portar: 

- Cinc pitets cada dilluns, marcats amb el nom de l’infant. Cada dia us tornarem el brut 

per rentar a 60º. Han de ser pitets amb el coll de goma (no de cintes que s’han de 

lligar), perquè hem de facilitar que se’l puguin posar i treure solets. 

- Un llençol de sota de mida bressol i, quan faci fred, una manteta. Aquesta roba de 

llit ha d’anar dins d’una bossa àmplia de roba. Us ho tornarem setmanalment per 

rentar a 60º. Ha d’anar tot marcat amb el nom en lloc ben visible. 

 
Si el vostre fill o filla fa servir el servei de menjador de forma fixa, ens haureu de trucar abans 
de les 9:15h el dia que no pugui venir. 
 
Es considerarà usuari fix de menjador als nens que utilitzin el servei de menjador escolar més de 
tres dies a la setmana i/o més de 16 dies al mes. 
 
Dieta astringent: no es donarà més de tres dies consecutius cap dieta astringent sense 
prescripció mèdica. 
 
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries: Si el vostre fill/a pateix alguna al·lèrgia o intolerància 
alimentària haureu de lliurar a la seva tutora un informe mèdic detallat per poder atendre 
correctament les necessitats específiques del seu menú. 

 
Berenar: Els infants berenen sobre les 16h. Si veniu a buscar el vostre fill o filla abans d’aquesta 
hora, preguem que porteu un contenidor tèrmic per a poder-vos endur el berenar a casa. 


