
 

 

 

 

PROTOCOL MENJADOR CURS 2020-2021 

per COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducció  

A partir del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia” de la Generalitat de Catalunya, Macedònia hem extret el 

nostra pla d’actuació per al menjador escolar.  

A continuació, presentem el protocol adaptant-nos a les necessitats i estructura 

del centre, com també posant en valor el benestar dels infants. 

Volem oferir un espai de lleure i d’atenció a tots i totes. Som conscients que 

estem vivint situacions complicades i que, per això, volem acompanyar-los en 

el procés d’adaptació i creixement físic i emocional. 

 

2. Menjador  

2.1. Funcionament general 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu monitor/a. Els 

grups estables seran les classes ja establertes des de l’escola. Sempre que es 

barregin grups, s’haurà de dur la mascareta i mantenir la distància de 

seguretat. Aquest grup es mantindrà al llarg del trimestre i serà amb aquest 

amb el que es realitzaran les activitats de lleure, el menjador i les entrades i 

sortides.  

Per tal de seguir la traçabilitat, cada monitor/a a l’hora de passar llista deixarà 

un registre escrit de amb qui ha estat assentat cada infant. 

L’ús de la mascareta és obligatòria per tots els monitors/es i pels infants de 

més de 6 anys. En canvi, per als infants de 3-6 anys no és obligatòria. 

Cada grup tindrà una caixa amb el seu material i serà desinfectat cada dia, un 

cop ho hagin utilitzat. 

Aquest curs, excepcionalment, com a mesura preventiva no es rentaran les 

dents. 

Abans de les 15.00 h, tots els infants, tornaran a les aules amb els seus 

respectius monitors/es per rentar mans, anar al lavabo i per fer alguna activitat 

tranquil·la fins que vinguin els/les mestres. 

 

2.2. Menjador 

L’espai de menjador està distribuït seguint les recomanacions de salut i 

seguretat. Les taules estan separades tenint en compte la distància de 

seguretat. 



A l’entrada del menjador hi haurà una estora amb líquid desinfectant, tots els 

nens i nenes hauran de passar per sobre per desinfectar-se les sabates. 

Els infants d’un mateix grup (grup classe) podran seure a la mateixa taula 

sense haver de deixar distància entre ells i elles. Ara ve, si en una mateixa 

taula coincideixen infants de diferents grups estables, s’haurà de deixar una 

cadira buida entremig. 

El menjar serà servit en plats individuals, evitant compartir-lo. Per tant, no es 

posaran amanides per compartir i l’aigua l’haurà de servir el monitor/a en 

qüestió.  

Seran ells/es mateixos que recolliran el seu plat, per afavorir la seva 

autonomia.  

Entre torn i torn tots els espais utilitzats es netejaran, desinfectaran i ventilaran. 

I els infants es rentaran les mans abans i després de dinar, així com cada 

vegada que vagin al lavabo.  

Tot això són normes i protocols generals, que estaran seguits per tots els 

grups. A continuació s’especifiquen les normes establertes per a cada curs. 

 

 

2.2.1. Infantil 

Tant P3 com P4 dinaran a les seves aules, per cada aula hi haurà un monitor/a. 

Un cop hagin acabat de dinar podran sortir al patí, el qual estarà delimitat en 

quatre espais, dos per P3 i dos per P4, respectivament. 

Els infants de P5 dinaran al menjador, conforme vagin acabant podran jugar a 

jocs tranquils en un espai, dins del menjador, habilitat per tal funció. Cap a les 

14.00 h. aniran al patí a fer joc lliure en dos espais separats. 

Aquells infants que necessitin dormir després de dinar, hi haurà l’opció de fer-

ho en una aula preparada amb els llitets, seguint les distàncies de seguretat. 

 

2.2.2. Primària (cicle inicial) 

Tant 1r com 2n esperaran al monitor/a a les seves aules. Dinaran, faran jocs 

tranquils al menjador i sortiran a jugar al patí de sorra i a la sala, alternant 

l’espai (una setmana 1r a la sala, i a la següent 2n).  

Com que hi haurà diferents classes barrejades hauran d’anar en tot moment 

amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat. 

2.2.3. Primària (cicle mitjà) 



Tant 3r i 4rt seran els i les mestres que els acompanyaran fins la pista, abans 

hauran hagut de passar pel lavabo. Faran una mica de pista i baixaran a dinar. 

2.2.4. Primària (cicle superior) 

5è i 6è el monitor els esperarà a la pista i baixaran al porxo i aniran a dinar, 

faran jocs tranquils al mateix menjador i després pujaran a la pista.  

 

2.3. Gestió de casos 

En el cas de detectar en algun infant símptomes de la COVID-19, s’haurà de 

seguir els següents passos: 

- Avisar a la responsable d’infantil i primària (Núria i Carmeta, 

respectivament). 

- Dur-lo a un espai separat, d’ús individual. 

- És farà el canvi de la mascareta tant al infant com al responsable. 

- Trucar a la família. 

- Informar a l’equip directiu de l’escola. 

- Si presenta símptomes de gravetat, trucar al 061. 

- Contactar amb el servei territorial d’Educació i salut pública. 

A partir d’aquí, segons l’evolució i proves, es seguirà el protocol per decidir si 

es tanca o no l’activitat del grup estable o del centre.  

 

Donat que és una situació nova per a tots i totes, ens anirem adaptant per 

assegurar la màxima seguretat i una bona atenció als nostres infants.  

Estarem atentes a les normatives recomanades per Salut i buscarem, 

activament, millores per brindar un bon servei ple d’aprenentatges i lleure. 

En el cas d’haver de fer algun canvi de funcionament, s’informarà a l’equip 

directiu i a l’AFA. 

Esperem que ben aviat puguem recuperar la normalitat i us puguem abraçar 

sense haver de patir. Amb moltes ganes de veure-us per l’escola i el menjador! 

 

Núria i Carmeta. 


