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INFORMACIÓ COVID-19.  

COM ENS ORGANITZAREM AQUEST CURS? 
 

• Cada monitor/a tindrà al seu càrrec un grup de nens/es en funció de la ràtio pactada amb 

l’AMPA/escola. Tot l’equip de menjador treballarà amb mascareta durant tota l’estona del 

migdia. 

 

• A l’espai del menjador, els nens i nenes han de dinar separats per grups estables i garantir 

que hi hagi una distància de seguretat respecte a altres grups estables. 

És a dir, els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. 

Caldrà mantenir la separació entre les taules dels diferents grups estables. En cas que una 

mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar unes cadires buides per 

garantir la distància. 

Si l’organització, la capacitat del menjador i el número d’usuaris ho permet, el menjar es 

farà a l’espai habitual del menjador escolar. Si l’organització ho requereix i sempre amb 

l’objectiu de vetllar per la seguretat i la salut de tots i totes, es poden habilitar diferents 

espais per a poder dinar. Si l’espai utilitzat no és el menjador ni l’aula de referència o és 

utilitzat per més d’un grup estable caldrà, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. 

• En el cas de la nostra escola, i amb els usuaris inscrits abans del dia 11 de setembre s’ha 

proposat començar amb aquesta organització: 

1r Torn de 12.40 a 13.30 al Menjador de l’escola: P4, P5, 1r, 2n, sempre mantenint 

els grups estables, és a dir: 

Ej:P4A, tots junts, espai de seguretat de quatre cadires, P4B, espai de seguretat de 

quatre cadires P5A….i així successivament, fins a 2n. 

De 13:35 a 13:55: Neteja, desinfecció i ventilació del Menjador 

2n Torn de 13.55 a 14:40 al Menjador de l’escola: 3r, 4t, 5è, 6è, sempre mantenint 

els grups estables, és a dir:  

Ej: 3rA, tots junts, espai de seguretat de quatre cadires, 3rB, espai de seguretat de 

quatre cadires, 4tA….i així successivament, fins a 6è. 

Els nens i nenes de 1r a 6è sempre hauran de portar la mascareta posada, només se la 

trauran en el moment de començar a dinar. 

Cada torn de menjador, entrarà i sortirà junt (esglaonadament per grups estables), es a 

dir, cap infant se quedarà en un torn que no li toqui. 

 AQUESTA ORGANITZACIÓ POT ANAR CANVIANT EL FUNCIÓ DEL NÚMERO DE 

NENS I NENES QUE TINGUEM AL MENJADOR. 
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• Rentat de mans: S’haurà de requerir la rentada de mans abans i després dels àpats, abans i 

després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats. 

  

• No es col·locarà material per a compartir, ni setrilleres, ni amanides per compartir, ni 

cistelles del pa, etc. 
 

• L’aigua pot estar en una gerra però serà un monitor/a  qui la serveixi o bé un únic infant de 

cada grup estable  encarregat durant tot l’àpat. 
 

• Els hàbits d’ordre i cura de l’espai (tipus parar i desparar taula o d’altres) es continuaran 

treballant com a part important del nostre projecte però ho faran exclusivament per al seu 

grup de convivència. 
 

• Es podran fer activitats abans i/o després de l’àpat, preferiblement, a l’aire lliure amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.  

També es podran fer servir espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 
 

• ACOLLIDA (Bon Dia) i PERMANÈNCIA: Tots els monitors/es de l’acollida i permanència com 

els infants hi hauran de portar la mascareta (obligatòria per Primària, recomanable per 

Infantil). L’escola ha habilitat un espai que permet mantenir la distància de seguretat. En 

acabar l’horari d’acollida i permanència caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

Per tal d’evitar un excés de moviment de persones a l’escola, aquest curs a la nostra escola 

s’ha pactat fer l’entrada a l’acollida i sortida de la permanència en dos únics moments: 

HORARI I ESPAIS ACOLLIDA (BON DIA): 
 

Primer torn de 7:45 a 7:50, les famílies que arriben 7:51, tindran que esperar al segon 

torn(8:15) 

Segon torn de 8:15 a 8:20, les famílies que arriben 8:21, tindran que esperar a l’hora 

d’entrada de l’escola. 

Els nens i nenes es recolliran a la porta del pàrquing, ja que cap família pot entrar el espai 

escolar. 

Infantil P3,P4,P5: Menjador de l’escola, farem racons separats per grups estables. 

Primària de 1r a 6è: Al pati de l’escola, farem racons separats per grups estables. 

HORARI (recollida) I ESPAIS PERMANÈNCIA: 

Primer torn 17:15                                   Segon torn 17:45 

La permanència es farà a la classe de P3 i pati d’infantil, mantenint les distancies de 

seguretat. Els nens i nenes es recolliran a la porta principal de l’escola. 

 

IMPORTAT: per tal de poder garantir totes les mesures de seguretat, els usuaris 

esporàdics, tindran que  avisar el dia de abans a la coordinadora. 
 

• Es garantirà el protocol marcat per les autoritats en cas de detectar algun cas de positiu. 
 

• Es traspassarà tota la informació del pla de cada escola als monitors i monitores i es farà 

formació als equips sobre higiene i prevenció. 
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