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Curs 2020-21 o El curs de la COVID 19 

 

- Degut a la situació de pandèmia l’organització del menjador durant aquest curs s’haurà 

d’adaptar al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pels Departaments de 

Sanitat i Educació i complir totes les mesures sanitàries que s’hi indiquen, de manera 

consensuada amb la Direcció de l’Escola. 

- Grups estables (grups classe) que tindran el seu monitor/a o monitores de referència i 

que no es podran barrejar amb la resta de nens/es ni de monitors/es, ni al menjador, ni 

al pati ni als altres espais. 

El fet d’haver d’esponjar el menjador per evitar aglomeracions ens ha obligat a fer que 

des de P3 fins a 1r es dini a les aules i la resta repartits en dos torns. 

Els torns seran: 

- De 12:30h a 13:30h:  

o P3 -P4 – P5 i 1r dinaran a les seves classes 

o 2n, 3r i 4tA  al menjador 

- De 14.00 a 15.00:  4tB, 5è i 6è al menjador 
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Mesures generals monitors/es 

A les mesures habituals d’higiene, manipulació d’aliments i seguretat alimentària, 

s’afegeixen: 

- S’anirà sempre amb mascareta  

E4 proporcionarà mascaretes higièniques reutilitzables per ús exclusiu a l’Escola, 

que es rentaran i desinfectaran cada dia. 

- Disposarem de termòmetre d’infrarrojos per prendre’s la temperatura si es 

considera oportú. No oblidar desinfectar l’aparell després d’utilitzar-lo amb 

esprai virucida- 

 

- Rentat de mans: 

 a l’arribar a l’Escola, 

i, com sempre:  

 abans d’entrar al menjador  

 abans de sortir del menjador 

 abans i després d’anar al lavabo o d’acompanyar-hi un infant 

 abans i després de curar un infant, canviar-lo de roba... 

 i sempre que calgui 

 

- Al menjador ens posarem cada dia davantal (que ens facilitarà la cuina com 

sempre) 

- A l’entrada del menjador hi haurà gel hidroalcohòlic d’ús per al personal  

 

Mesures generals personal cuina 

A les mesures habituals d’higiene,  manipulació d’aliments i seguretat alimentària, 

s’afegeixen: 

- Sempre amb mascareta  

E4 proporcionarà mascaretes higièniques reutilitzables i/o quirúrgiques per ús 

exclusiu a l’Escola, que es rentaran i desinfectaran cada dia. Es canviaran cada 4 

hores o sempre que calgui (si es mulla, s’embruta...). 
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- Disposarem de termòmetre d’infrarrojos per prendre’s la temperatura si es 

considera oportú. No oblidar desinfectar l’aparell després d’utilitzar-lo amb 

esprai virucida- 
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MENJADOR   Distribució Grups 

Entrada Porta d’ Emergència : 4tA/6è             

 

Dinen 4tA /6èB 

Barrera __________________________________________ 

Dinen 3rB/ 6èA 

 Barrera __________________________________________ 

Dinen 3rA /5èB 

Barrera __________________________________________ 

Dinen 2nB /5èA 

Barrera _________________________________________ 

Dinen 2nA/ 4tB 

 

 

 

 Entrada Menjador : 2n/3r/4tB/5è 

                                                                                                        

TAULELL CUINA 
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El menjador 

Qüestions generals 

- Els nens i nenes han de portar sempre la mascareta posada, excepte els alumnes 

d’Infantil que se la trauran quan estiguin la seva aula. Tampoc la portaran  durant 

l’estona que estiguin menjant i al pati. Mentre dinen i al pati se la guardaran 

cadascú a la seva bossa, que portaran penjada. 

- Els patis es dividiran en tantes zones com calgui per acollir els grups/classe: el 

Pati bosc en 4 zones, el Camp de futbol en 2, la Pista en 2 i el Pati de sorra en 2. 

S’aniran alternant els espais. 

P4 i P5 sortiran al pati d’Infantil (dividit en 2 zones) amb horaris diferents i amb 

les joguines de cada grup. Després d’utilitzar-lo (abans que surti P5 i al final) una 

de les monitores s’encarregarà de desinfectar els jocs amb un esprai virucida. 

- Els alumnes de primària no podran sortir del menjador fins que hagi acabat tot 

el seu grup de dinar o fins que sigui l’hora de canviar de torn. Aleshores sortiran 

amb el seu monitor/a i aniran a la zona de pati que els correspongui (que s’anirà 

canviant rotativament). 

- Distribució de taules al menjador: cada grup dinarà a les seves taules i estaran 

separats dels altres grups per una barrera de taules que no s’utilitzaran per dinar, 

de manera que puguem mantenir l’espai entre grups/classe. 

- Els monitors/es recolliran tota la vaixella bruta i l’endreçaran als llocs 

corresponents. No ho faran els alumnes. 

- Els monitors/es repartiran el menjar, el pa amb unes pinces, posaran l’aigua etc. 

Els alumnes no poden compartir estris ni material. 

- Entre torn i torn de menjador es netejaran i desinfectaran taules i cadires abans 

que entrin els següents alumnes. 

- Ventilació: al menjador sempre hi haurà les finestres corredores obertes i les 

batents que es poden obrir totalment. A l’hivern o si fa fred, mal temps etc. hi 

haurà les corredores obertes i la resta s’obriran mentre es fa la neteja durant el 

canvi de torn. 

- Aula d’aïllament. En el cas que un alumne es trobi malament durant l’estona de 

menjador (mireu quadre símptomes), s’avisarà a l’Anna o a l’Esther que el 
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portarà a l’aula d’aïllament (aula d’informàtica, davant de la sala de dansa) i 

avisar a la família per tal que el vinguin a recollir i portar-lo al CAP. 

Símptomes:  

 Febre o febrícula (temperatura superior a 37,5º) 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll (acompanyat de febre o altres símptomes 

COVID) 

 Refredat nasal (acompanyat de febre  o altres símptomes 

COVID) 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal del cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrees 

 Pèrdua d’olfacte o gust 

 

- Material: cada grup de primària tindrà una pilota de futbol i una de matar conills 

que es guardaran a cada classe i a P4 i P5 l’Escola disposa d’una caixa amb 

joguines de la classe que podrem utilitzar nosaltres també al pati sense compartir 

amb alumnes d’altres grups. 

Si s’utilitza en algun moment algun altre material comunitari (pilotes de volei, 

bàsquet...) es desinfectarà cada vegada que l’hagi d’utilitzar un nou grup. Per fer-

ho disposarem d’esprais amb producte virucida homologat. 
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P3  

-Dinen a les aules com sempre (a partir de les 12:30h).   

- Especial atenció al rentat de mans, abans i després de dinar, abans i després d’anar al 

lavabo etc. 

- A mesura que van acabant de dinar poden sortir a jugar a la terrasseta de l’aula. 

- Les taules i cadires es netejaran quan acabin de dinar i abans de descansar amb 

producte de neteja, com sempre. El desinfectant virucida (esprai) s’aplicarà quan s’hagin 

despertat mentre van al lavabo o feu rotllana per explicar conte etc. 

- Descans a les aules, recolzats a les taules, amb coixins individuals que guarda cada 

nen/a a la seva motxilla i que es renten setmanalment a casa.  S’enfosqueix l’aula, es 

posa música... es fa tot el que es pugui perquè descansin i/o dormin i es relaxin. 

- Si algun infant necessita  portar un peluix, manteta etc. per descansar, l’haurà de 

guardar juntament amb el coixí individual i rentar-la setmanalment a casa. 

- L’última estona (entre 15 i 20 minuts aproximadament)  recullen els coixins, van al 

lavabo, es renten les mans i s’expliquen contes, es fa conversa, jocs tranquils... fins que 

arriba la mestra.  

 

P4 

-Dinen a les aules (a partir de les 12:30h).  

- Especial atenció al rentat de mans, abans i després de dinar, abans i després d’anar al 

lavabo etc. 

- A mesura que van acabant de dinar poden sortir a la terrasseta de l’aula. 

- Descans a les aules, recolzats a les taules, amb coixins individuals que guarda cada 

nen/a a la seva motxilla i que es renten setmanalment a casa.  S’enfosqueix l’aula, es 

posa música... es fa tot el que es pugui perquè descansin i/o dormin i es relaxin. 

- Les taules i cadires es netejaran quan acabin de dinar i abans de descansar amb 

producte de neteja, com sempre. El desinfectant virucida (esprai) s’aplicarà quan s’hagin 

despertat i estiguin al pati. Una de les 3 monitores se n’encarrega. 

- 14:15h es recullen els coixins i es comprova que P5 ja hagi entrat a les seves aules. 

Surten al pati d’Infantil,  cada grup a la seva zona (A i B). 

- Cada classe tindrà una caixa, la compartim amb l’Escola, amb joguines per al pati que 

es podran utilitzar. 
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- Un cop entrin de nou a les classes cal ruixar amb virucida els jocs de pati  (cuineta, 

tobogan etc.) 

- A les 14:45h entren a les aules, van al lavabo, es renten les mans i s’expliquen contes, 

es posa música... i es crea un ambient tranquil fins que arriba la mestra. 

 

P5 

--Dinen a les aules (a partir de les 12:30h).  

- Especial atenció al rentat de mans, abans i després de dinar, abans i després d’anar al 

lavabo etc. 

- A mesura que van acabant de dinar poden sortir a la terrasseta de l’aula. 

- Descans a les aules, recolzats a les taules, amb coixins individuals que guarda cada 

nen/a la seva motxilla i que es renten setmanalment a casa.  S’enfosqueix l’aula, es posa 

música... es fa tot el que es pugui perquè descansin i/o dormin i es relaxin. 

- Les taules i cadires es netejaran quan acabin de dinar i abans de descansar amb 

producte de neteja, com sempre. El desinfectant virucida (esprai) s’aplicarà quan s’hagin 

despertat i estiguin al pati. Una de les 3 monitores se n’encarrega. 

- Quan hagin acabat tots de dinar (aprox. 13:30h) surten al pati d’Infantil a la zona del 

pati assignada (s’aniran intercanviant la zona cada setmana).  Podran utilitzar la caixa 

amb joguines que hi ha a cada classe pel pati i que després cal recollir. 

-La tercera monitora es queda netejant taules i cadires.  Després anirà cap al pati on un 

cop els nens hagin entrat a descansar ruixarà amb l’esprai desinfectant la cuineta, 

tobogan i la resta de jocs abans que surti P4.  

- A les 14:15h s’entra a fer descans a les aules, recolzant el cap a les taules, amb coixins 

individuals que guarda cada nen/a a la seva motxilla i que es renten setmanalment a 

casa.  S’enfosqueix l’aula, es posa música... es fa tot el que es pugui perquè descansin 

i/o es relaxin. 

-A les 14:45 es recullen els coixins, es renten les mans, van al lavabo, es renten les mans 

i s’expliquen contes, es fa conversa, jocs tranquils... fins que arriba la mestra. 
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1r 

-Dinen a les aules (a partir de les 12:30h).  

- Especial atenció al rentat de mans, abans i després de dinar, abans i després d’anar al 

lavabo etc. 

- A mesura que van acabant de dinar poden sortir a la terrasseta de l’aula. 

-No agafaran el pa de les paneres. El repartirà la monitora/monitor a cada nen/a amb 

unes pinces per tal que només toquin el seu tros de pa. 

-Els nens i nenes recolliran el seu segon plat i llençaran les deixalles al lloc assignat 

-Un cop hagi acabat tot el grup de dinar o a les 13:30 aproximadament, i s’hagin netejat 

taules i cadires sortiran amb el seu monitor/a cap a la zona del pati que els toqui. 

- Si han d’anar al lavabo mentre estan al menjador caldrà que es posin la mascareta. 

-Cada grup/classe tindrà una pilota de futbol i una de matar conills. No es poden 

intercanviar. Al pati sorra hi haurà un esprai amb solució desinfectant per si cal utilitzar-

la. 

-A les 13:20h baixaran els monitors i es dirigiran a la zona del pati que toqui aquell dia 

(els patis estan dividits en 8 zones a part de les 4 del pati sorra) que s’aniran rotant. 

Tindreu el quadre amb l’horari i espais de cada grup al dossier. 

- Cada monitor/a és responsable de les activitats amb el seu grup. Aquest curs no 

podrem fer intercanvi de monitors com habitualment. Hoquei no es farà però sí que 

podeu fer jocs utilitzant pilotes de cada grup o que no requereixin material. També es 

poden fer danses al pati que no necessitin aparell de música (En Joan Petit, El Boogie-

boogie, Taló punta, Les oques van descalces...). No es pot utilitzar el gimnàs. 

- Com a mínim durant el 1r trimestre tampoc es podrà utilitzar la pista de bàsquet ni el 

camp de Camp mort/Volei degut a les obres. 

- A partir de les 14:30h s’entrarà esglaonadament (grup a grup: 1rA, 1rB, 2nA, 2nB) per 

anar al lavabo, rentar-se les mans i anar cap a l’aula a llegir i esperar la mestra. 
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2n / 3r/ 4tA 

-A les 12:30h es puja el més aviat possible i sense entretenir-se cap al menjador. El seu 

torn de dinar acaba a les 13:15h. 

- 2n A puja fins a la porta del menjador i van entrant a rentar mans a les piques de 

menjador.  

- 2nB espera a la rampa fins que hagi entrat 1rA i aleshores entra a rentar-se mans.  

- Accés al menjador per la porta habitual 

- 3r es renta les mans als lavabos del cicle.  

- 4tA a la font amb la monitora amb un esprai amb sabó i paper per eixugar-se. Els que 

ja s’hagin rentat esperaran allà mateix que acabi tothom per pujar junts cap al menjador. 

- Per moure’s pels espais comuns (passadissos, anar al lavabo...) han de dur la mascareta 

posada. Quan s’asseguin al menjador la guardaran.  

-Quan acaben de dinar s’han de rentar les mans i tornar a seure per esperar que acabi 

la resta del grup. 

-Dinen a la seva zona, cada grup/classe separat per barrera de taules.  

- Al menjador:  

-Només el/la monitor/a posarà l’aigua i pararà les taules. En cap cas els nens/es. No 

deixarem les gerres a les taules. Les tindrem a les taules que fan de separació per tal que 

no les toquin. Aquestes taules poden servir com a taula auxiliar per deixar-hi també el 

pa, els bols amb la fruita, el seu gibrell per netejar etc. 

-No agafaran el pa de les paneres. El repartirà la monitora/monitor a cada nen/a amb 

unes pinces per tal que només toquin el seu tros de pa. 

- Els monitors recolliran els plats, coberts, tovallons bruts, llençaran les deixalles i aniran 

escombrant a mida que vagin acabant els nens de dinar però en principi no netejaran 

taules i cadires mentre no sigui possible. 

 

-Un cop hagi acabat tot el grup de dinar o a les 13:15 com a màxim, sortiran amb el seu 

monitor/a cap a la zona del pati que els toqui. 

- Si han d’anar al lavabo mentre estan al menjador caldrà que es posin la mascareta. 

-Cada grup/classe tindrà una pilota de futbol i una de matar conills. No es poden 

intercanviar. Al pati sorra hi haurà un esprai amb solució desinfectant per si cal utilitzar-

la. 
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-A les 13:20h baixaran els monitors i es dirigiran a la zona del pati que toqui aquell dia 

(els patis estan dividits en 8 zones a part de les 4 del pati sorra) que s’aniran rotant. 

Tindreu el quadre amb l’horari i espais de cada grup al dossier. 

 

- Cada monitor/a és responsable de les activitats amb el seu grup. Aquest curs no 

podrem fer intercanvi de monitors com habitualment. Hoquei no es farà però sí que 

podeu fer jocs utilitzant pilotes de cada grup o que no requereixin material. També es 

poden fer danses al pati que no necessitin aparell de música (En Joan Petit, El Boogie-

boogie, Taló punta, Les oques van descalces...). No es pot utilitzar el gimnàs. 

- Com a mínim durant el 1r trimestre tampoc es podrà utilitzar la pista de bàsquet ni el 

camp de Camp mort/Volei degut a les obres. 

- A partir de les 14:30h s’entrarà esglaonadament (grup a grup: 2nA, 2nB, 3rA, 3rB i 4tA) 

per anar al lavabo, rentar-se les mans i anar cap a l’aula a llegir i esperar la mestra. 
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4tB, 5è i 6è 

-A les 12:30h el monitor/a arribarà a l’aula, passarà llista i es quedaran a la l’aula fins les 

12:45h que surten al pati que els toqui fins les 13:15h (els patis estan dividits en 8 zones 

a part de les 2 del pati sorra) que s’aniran rotant. Hi ha el quadre amb l’horari i espais 

de cada grup. 

- Els dies que toqui estudi s’hi quedaran tots/es, no serà optatiu. Qui tingui feina la farà 

i la resta llegirà, dibuixarà o farà activitats tranquil·les  compatibles amb un ambient de 

treball. 

- Per moure’s pels espais comuns (passadissos, anar al lavabo) han de dur la mascareta 

posada. Quan s’asseguin al menjador o estiguin al pati separats dels altres grups, la 

podran guardar.  

-Cada grup/classe tindrà una pilota de futbol i una de matar conills. No es poden 

intercanviar. 

-Cada monitor/a és responsable de les activitats amb el seu grup. Aquest curs no podrem 

fer intercanvi de monitors com habitualment. Hoquei no es farà però sí que podeu fer 

jocs amb les pilotes de cada grup o que no requereixin material o danses al pati que no 

necessitin aparell de música. No utilitzarem el gimnàs. I durant el 1r trimestre tampoc 

es podrà utilitzar la pista de bàsquet i el camp de Camp mort/Vòlei degut a les obres. 

- A les 14:00h entren al menjador per dinar.  

- 4tB i 5è entren per la porta principal. 6è per l’escala d’emergència. 

- 4tB es renta les mans a la font amb la monitora amb un esprai amb sabó i paper per 

eixugar-se. Els que ja s’hagin rentat esperaran allà mateix que acabi tothom per pujar 

junts cap al menjador. 

- 5è se les renta al menjador. Els grups A i B s’esperen separats a fora mentre es va 

entrant a rentar-se les mans. 

-6èA es renta les mans als lavabos de cicle mitjà i 6èB als de cicle inicial. 

A temps per poder estar al menjador a les 14:10h.  

-Quan acaben de dinar també s’han de rentar les mans. 

-Dinen a la seva zona, cada grup/classe separat per barrera de taules. 

- Al menjador:  

Només el/la monitor/a posarà l’aigua i pararà les taules. En cap cas els nens/es. No 

deixarem les gerres a les taules. Les tindrem a les taules que fan de separació per tal que 
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no les toquin. Aquestes taules poden servir com a taula auxiliar per deixar-hi també el 

pa, els bols amb la fruita, el gibrell per netejar etc. 

-No agafaran el pa de les paneres. El repartirà la monitora/monitor a cada nen/a amb 

unes pinces per tal que només toquin el seu tros de pa. 

- Els monitors recolliran els plats, coberts, tovallons bruts, llençaran les deixalles i aniran 

escombrant a mida que vagin acabant els nens de dinar però en principi no netejaran 

taules i cadires mentre no sigui possible. 

 

- Un cop hagi acabat tot el grup de dinar o com a màxim a les 14:45h i amb les mans 

netes, baixarà tot grup amb el seu monitor/a i aniran entrant esglaonadament a les 

classes. 
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Zones de pati per Primària: 

Pati de sorra: 

1. Sorral/Caseta 

2. Porxo/Rampa 

Pati de dalt: 

1.Camp de futbol (mig camp per cada grup mentre durin les obres) 

2. Darrera les porteries (no es podrà utilitzar mentre durin les obres) 

3. Pista de bàsquet (no es podrà utilitzar mentre durin les obres) 

4. Camp mort (no es podrà utilitzar mentre durin les obres) 

Pati Bosc: 

1. Zona Hort 

2. Zona Troncs 

3. Zona Morera i mig camp de futbol 

4. Zona Roda i mig camp de futbol 

 

 

 

 

Aquest document està realitzat amb el benentès que fins que no es posi en pràctica no 

sabrem si cal fer adaptacions, reajustaments o canvis.  

La situació és inèdita i complexa i n’anirem aprenent a mesura que ens hi trobem. 

 


