
SERVEI D’ACOLLIDA COVID-19 

 

Està previst fer el següent protocol: 

 

Entrada 

- Es prendrà la temperatura als alumnes amb un termòmetre d’infrarojos abans 

d’entrar al menjador. Aquesta ha de ser inferior a 37,5º, en cas contrari no es 

podrà acceptar el nen o nena. 

- Els pot acompanyar un adult només fins la porta i amb mascareta. En el cas 

dels alumnes de P3 o qualsevol que sigui nou al servei la persona acompanyant 

podrà entrar al menjador, s’haurà de rentar les mans o posar gel hidroalcohòlic, 

només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància 

de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones del servei (inclosos infants, 

persones acompanyants i persones educadores).  

- A l’entrada els alumnes/pares/mares s’hauran de rentar les mans amb sabó i 

també hi haurà gel hidroalcohòlic. 

A dins de l’espai d’acollida ( menjador) 

- Els alumnes seuran preferiblement en taules separats per grup /classe o si no 

és possible i coincideixen en una mateixa taula estaran separats per una cadira 

buida. 

- Un cop acabin d’esmorzar , rentat de mans amb sabó i posar mascareta 

- Poden portar un conte o llibre per llegir de casa ( fins que no acabi aquest 

malson, no els hi podrem facilitar nosaltres cap material lúdic).  

- Sí que estarà a la seva disposició paper i llapis per pintar que no intercanviaran 

entre taules i que es desinfectarà amb esprai virucida un cop utilitzats. 

- Les finestres corredores estaran obertes i les batents si cal. 

Al pati (normalment sobre les 8.30h) 

- Es sortirà al pati de sorra on es faran racons. Sempre amb mascareta 

- Podran jugar amb pilotes de goma proporcionades per nosaltres i que es 

desinfectaran un cop utilitzades.  

- A partir de les 8:50h s’anirà amb els nens a cada punt de trobada (plànol 

annex):  

 els alumnes grans (4t/5è/6è) aniran sols al punt de trobada passant pel 

passadís de cicle inicial fins al pati bosc. 

 P4/P5 es quedaran al pati de sorra amb les seves tutores 

 Alumnes de P3 s’acompanyaran fins les aules 

 1r/2n/3r al seus punts de trobada a les grades del davant de la porta  

d’ inicial i al camp de futbol 



SERVEI DE PERMANÈNCIA COVID-19 

 

Està previst fer el següent protocol: 

 

Recollida 

Es recolliran als alumnes als punts de trobada següents:  

- Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è es dirigiran sols al pati bosc i allà els recollirà la 

monitora per anar cap al menjador. 

- Als alumnes de 1r i 2n els recollirà la monitora i aniran a buscar els de 3r, 4t, 5è 

i 6è per anar tots junts amb la mascareta i separació reglamentària cap al 

menjador. 

- Els alumnes d’Infantil els passarà a la buscar per les aules. 

Això canviarà quan acabin les obres. 

 

A dins de l’espai d’acollida ( menjador) 

- Els alumnes seuran separats per grup /classe 

- Un cop acabin de berenar, rentat de mans amb sabó i mascareta 

- Poden portar un conte o llibre per llegir de casa ( fins que no acabi aquest 

malson, no els hi podrem facilitar nosaltres cap material lúdic). 

- Sí que estarà a la seva disposició paper i llapis per pintar que no intercanviaran 

entre grups i que un cop utilitzats es desinfectaran amb esprai virucida. 

- Les finestres corredores estaran obertes i les batents si cal. 

 

Al pati (normalment a partir de les 17h aprox.) 

- Es sortirà al pati de sorra i al camp de futbol on es distribuiran l’espai. Sempre 

amb mascareta. 

- Podran jugar amb pilotes proporcionades per nosaltres i amb mascareta. Es 

desinfectaran cada dia amb esprai virucida. 

Recollida dels infants 

- Podrà entrar un adult a recollir els infants, que no podrà passar de l’accés de 

l’Escola (fins la barana i sense baixar la rampa) i/o sense entrar al menjador. 

 

Desinfecció de taules i cadires un cop acabat el servei. 

 


