PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE MENJADOR
INFANTIL

1. EQUIP DE MONITORES
P3 A Peixos Zaida Sillah
P3 B Cargols Maria Poblet
P3 C Tortugues Isabel Gil
P3 D Pingüins Montse Ocaña
P4 A Llunes Anabel Berbel
P4 B Estels Manuela Márquez
P4 C Sols

Katty González

P4 D Planetes Cristina López
P5 A Cap Grossos Belen Àlvarez
P5 B Dracs Dolors Payán
P5 C Gegants Elvira Guisado
P5 D Castellers Clàudia Olivella
1r A Judit Gómez
1r B Gero González
1r C Neus Palacios
1r D Clàudia Díaz
2n A Judith Fernández
2n B Tati Tena
2n C Anna Serra
2n D Joaquina Guisado

CURS
P3

HORARI
D’ÀPAT
12.15h 13.10h

ESPAI TEMPS D’ÀPAT
Menjador de P3
El dinar estarà posat a
les safates, a les taules.

HORARI
TEMPS
LLEURE
13,15h14.30h

Cada grup de
convivència farà d’àpat
en una filera de taules.
Quan acaben de dinar el
personal de cuina neteja
i desinfecta taules i
cadires.

P4

P5

12.30h13.10h

12.35h13.20h

Menjador de P4 i
menjador petit un grup
estable.
El dinar estarà posat a
les safates, a les taules.
Els infants no cal que
portin mascareta al
menjador, ja que no es
barrejaran diferents
grups.

13.30h14.15h

Cada grup de
convivència farà l’àpat
en una filera de taules.
Quan acaben de dinar el
personal de cuina neteja
i desinfecta taules i
cadires.
Menjador de P5
13.30hEl dinar estarà posat a
14.15h
les safates, a les taules.
Cada grup de
convivència farà d’àpat
en una filera de taules.
Els infants no cal que
portin mascareta al
menjador, ja que no es
barrejaran diferents
grups.

ESPAI TEMPS DE
LLEURE

OBSERVACIONS

Migdiada o
descansant a la
seva aula de
referencia, P3D sala
de psico amb el
grup de
convivència.
Els llençol i la
hamaca es rentaran
cada dia.

La sortir i entrar del i al
menjador per grups de
convivència, i anar al lavabo
de l’aula de referència abans
de dormir.
Els infants no cal que portin
mascareta ja que no es
barrejaran diferents grups de
convivència, ni en dormir ni
a la taula al menjador.
Cada dia els alumnes
portaran la bata del
menjador per rentar a casa.
Els monitors recolliran als
nens a l’aula de referència i
els deixaran a l’aula en
acabar i reprendre l’activitat
lectiva.

Pati de rodes del 2n
pis

Els infants cal que portin
mascareta ja que es
barrejaran grup de
convivència.
Els monitors recolliran als
nens a l’aula de referència i
els deixaran a l’aula en
acabar i reprendre l’activitat
lectiva.

Cal portar
mascareta.

Cada dia els alumnes
portaran la bata del
menjador per rentar a casa.
En cas de pluja, el temps de
lleure es farà a la seva aula
de referència.

Pati Del Terrat
edifici d’Infantil.
Cal portar
mascareta.

Els infants cal que portin
mascareta ja que es
barrejaran grup de
convivència.
Els monitors recolliran als
nens a l’aula de referència i
els deixaran a l’aula en
acabar i reprendre l’activitat
lectiva.
Cada dia els alumnes
portaran la bata del
menjador per rentar a casa.

1r PRIM

13.20h14.20h

Quan acaben de dinar el
personal de cuina neteja
i desinfecta taules i
cadires
Menjador d’infantil.
El dinar estarà posat a
les safates, a les taules.
Els infants cal que portin
mascareta al menjador.

12.40h
13.15 h
I
14.20h
14.45h

Cal portar
mascareta.

12.40h
13.35h

Abans de dinar:
Pati del Terrat de
l'edifici d’Infantil.

Pati del terrat de
l'edifici infantil.

Cada grup de
convivència farà d’àpat
en una filera de taules.

2n PRIM

13.30h
14.20h

Menjador d’infantil.
El dinar estarà posat a
les safates, a les taules.
Cada grup de
convivència farà d’àpat
en una filera de taules.
Quan acaben de dinar el
personal de cuina neteja
i desinfecta taules i
cadires.

●
●

Cal portar mascareta. Els
monitors recolliran als nens
a l’aula de referència i els
deixaran al punt de trobada
en reprendre l’activitat
lectiva. En cas de pluja el
temps de lleure es farà a la
seva aula de referencia.

Cal portar mascareta. Els
monitors recolliran als nens
a l’aula de referència i els
deixaran al punt de trobada
en reprendre l’activitat
lectiva.
En cas de pluja, el temps de
lleure es farà a la seva aula
de referencia

Cada grups de convivència , baixarà i pujarà per diferents escales ubicades el mateix
edifici d’infantil.
La primera setmana, els infants de P3 seguiran període d’adaptació marcat per
Centre.

2. ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR:
1r TORN MENJADOR
El menjador d’infantil estarà dividint de la següent manera:
●

●

●

●

P3: 4 files de taules els grups de convivència, accediran de manera esglaonada i
ocuparan les taules en grups bombolla del mateix grup estable. Desinfecció de taules i
cadires.
P4: Menjador petit P4D grup estable i la resta, a 3 files de taules per grup estable,
accediran de manera esglaonada i ocuparan les taules en grups bombolla del mateix
grup estable. Desinfecció de taules i cadires.
P5: Menjador gran 4 files de taules els grups de convivència, accediran de manera
esglaonada i ocuparan les taules en grups bombolla del mateix grup estable.
Desinfecció de taules i cadires.

2n TORN MENJADOR
●

●

1r: 4 files de taules, els grups de convivència, accediran de manera esglaonada amb la
mascareta, i ocuparan les taules en grups bombolla del mateix grup estable, les taules
estan separades entre elles.
2n: 4 files de taules, els grups de convivència, accediran de manera esglaonada amb la
mascareta, i ocuparan les taules en grups bombolla del mateix grup estable, les taules
estan separades entre elles.

RENTAT DE MANS




P3: les monitores faran que els infants vagin al lavabo i es rentin les mans abans de
començar el servei de menjador.
P4 i P5: les monitores faran que els infants vagin al lavabo i es rentin les mans abans
de començar el servei de menjador.
1r i 2n primària: les monitores faran que els infants es rentin les mans abans de
començar el servei de menjador.

La neteja de mans es realitzarà abans dinar, després i durant l’estona de lleure, a les classes o
punt de trobada amb els Mestres.
La bata del menjador anirà cada dia a la motxilla per poder realitzar la neteja diària.

PATI






Pati del terrat :1r Primària
Pati de rodes edifici d’infantil: 2n Primària
2N TORN DE PATI
Pati del terrat : P5
Pati de rodes edifici d’infantil : P4

DIES DE PLUJA
Cada grup de convivència estarà a la seva aula de referència, durant el temps de lleure, abans
i/o després de l’àpat. I la monitora estarà amb l’alumnat a l’aula.
AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
El control i supervisió de les al·lèrgies i intoleràncies son responsabilitat de l’equip de cuina i de
monitores. Cal tenir en compte que la seguretat dels nostres alumnes és primordial. Per això
des de cuina caldrà que es serveixi el dinar adequat a cada al·lèrgia o intolerància i,
posteriorment, la monitora de cada grup, junt amb la supervisió de la coordinadora de l’equip
de monitores, hauran de revisar les safates de cada alumne al·lèrgic o intolerant, abans que
comenci a menjar.
Aquells cursos que passen a buscar el seu dinar per la línia de servei: quan la monitora passi
llista, li donarà la targeta corresponent al al·lèrgia o intolerància a cada alumne.
L’alumne donarà aquesta targeta al personal de cuina quan passi per la línia de servei. El
personal de cuina li posarà el menjar corresponent a la seva al·lèrgia o intolerància. La

monitora revisarà la safata abans que l’alumne comenci a dinar. Qualsevol altre aspecte
relacionat amb al·lèrgies i intoleràncies es referència al Protocol específic.
Alumnes de1r primària i 2n primària, als espais comuns i de confluència, caldrà portar
sempre mascareta.
ELS HORARIS DEL MENJADOR ( ÀPAT) I ESTONES DE LLEURE, SERAN ORIENTATIUS.

MONITORES I PERSONAL DE CUINA
●

●
●

●

Caldrà que tant monitores com personal de cuina es rentin les mans amb aigua i sabó
sempre al principi i final del servei. I tantes vegades que sigui necessari durant el
desenvolupament de les funcions habituals.
Serà d’ús obligatori, tant pels monitores com personal de cuina , durant tota la
jornada laboral, portar posada: la bata, la gorra per protegir els cabells i la mascareta
Les monitores d’educació infantil i personal de cuina podran portar, de forma
opcional, una pantalla protectora, que també serà facilitada per l’empresa
corresponent, en funció de la relació contractual.
L’ús de guants, tant pels monitors, com pel personal de cuina, cal recordar que, en
termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa
sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del
rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de
col·locar-los i enretirar-los.

Cal complir les normes i tasques habituals del servei de la franja horaris del migdia, a les que
caldria afegir:
●

Monitores i personal de cuina : Tenir cura de la salut dels infants i de la del pròpia
persona (separació de seguretat, higiene de mans i ús de mascareta a partir dels 6
anys).

●

Monitores: Vetllar per què els infants es rentin les mans (amb aigua i sabó), com a
mínim abans de dinar, abans de tornar a les classes i després d’anar al WC.

●

Personal de cuina Netejar i/o desinfectar els espais que utilitza el seu grup i on desprès
hi pot anar un altre grup.

●

Monitores Informaran a la coordinadora del servei de menjador en el cas de sospita
d’un/a alumne amb símptomes compatibles amb la Covid-19.

La coordinadora serà l’encarregada de contactar, immediatament amb la direcció de l’escola
per a procedir amb l’actuació que demana el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Aquest protocol serà revisable i subjecte a modificacions en funció de la situació de
la pandèmia per qualsevol canvi de normativa.

