
Pla de reobertura activitat del menjador

Temps de migdia





Pla de formació
Menjador segur

Formació equips monitors

• Formació online: acció formativa Coronavirus Covid-19, 
per part mútua Egarsat / Grup Preving.

• Formació Interna Codi de bones pràctiques Covid-19 per 
als equips de lleure al menjador, impartida per part del 
nostre departament de Seguretat Alimentària.

• Lliurament dels equips de protecció individual: 
mascareta, així com gel hidroalcohòlic pels centres que 
no tinguin a l'abast aigua i sabó

Formació equips cuina

• Formació online: acció formativa Coronavirus Covid-19, 
per part mútua Egarsat / Grup Preving.

• Formació Interna Codi de bones pràctiques Covid-19 per 
als equips de cuina, impartida per part del nostre 
departament de Seguretat Alimentària.

• Lliurament dels equips de protecció individual: 
mascareta.



Codi de bones pràctiques específiques
Menjador segur

• Mantenim la distància de seguretat de 1,5 metres en tot 
moment.

• Els nostres treballadors fan ús d’uniforme, mascaretes i 
equips de protecció individual, d’us obligatori i exclusiu a 
les instal·lacions escolar.

• Els uniformes i mascaretes de roba els renten diàriament
a una temperatura superior a 60º.

• Vestuaris ventilats 3 vegades al dia durant 10 minuts 
i neteja i desinfecció diària. Afegim al pla de neteja 
i desinfecció la ventilació dels espais que 
usem: menjador, cuina i vestuari

• Neteja continuada de mans realitzada amb aigua i sabó, i 
en el seu defecte amb hidrogel.

• abans i després de menjador

• abans i després d’acompanyar infant al lavabo

• abans i després d’anar al lavabo

• a l’arribada al centre

• abans i després de netejar mocs i vòmits dels infants

Respectem les distàncies de seguretat entre grups

• En el cas de no disposar de guixetes per guardar la roba es 
posarà dins d'una bossa d'ús individual i es decidirà en 
quin espai es diposita del centre.

• En cas de símptomes (febre alta, tos seca, cansament,.. ) 
o ser un contacte directe d’algú que sigui un cas positiu, 
el treballador/a es quedarà a casa i ho comunicarà 
a Recursos Humans. Alhora, la supervisora ho comunicarà 
a direcció del centre com a responsable. Caldrà que el 
treballador vagi al CAP per tal de fer les proves pertinents.



Codi de bones pràctiques específiques
Menjador segur

Menjador/Aula
• Mantenim l’espai ventilat: abans i després del servei i entre torn i 

torn obrirem portes i finestres durant 10 minuts. Les portes millor 
mantenir sempre obertes

• Suprimim temporalment les zones d’ús col·lectiu i els elements a 
compartir (setrilleres, amanides, paneres, porta-coberts) fent un 
servei assistit pel mateix monitor@ o bé un responsable

• Ús gerres d’aigua al servei de menjador per part d’un únic infant 
o adult.

• Neteja de les gerres entre torn i torn

• Fem neteja i desinfecció després de cada torn: taules, cadires i 
punts de contacte freqüent.

• Si el dinar es fa en una aula per la que hi passen diversos grups es 
netejarà i desinfectarà també abans de fer-la servir per dinar

• Si fem filera per recollir el menjar cal respectar la distància de 
seguretat

• Afegim al registre de neteja els punts nous de desinfecció i 
la ventilació de l'espai

Cuina
• Reforcem protocols per a una recepció segura d'aliments de 

proveïdors. Mantenim els nostres estàndards de seguretat 

alimentària i a partir d’ara no entrem cartró a la instal·lació

• Desinfectem la vaixella a més de 82ºC als rentavaixelles de 

cuina, com fem sempre!! Netejarem tota la vaixella que ha 

sortit de cuina encara que no s'hagi utilitzat.

• Reforcem la desinfecció diària a punts de contacte freqüent. 

manetes, interruptors, taulells, mostradors, aixetes...

• Ventilem espai 3 cops al dia durant 10 minuts mínim

• Afegim al registre de neteja els punts nous de desinfecció i la 

ventilació de l'espai

• No entra cap persona a cuina que no sigui membre de l'equip 

de cuina que hi treballa

• Continuem garantint, com fins ara, la seguretat 

alimentària dels àpats servits



Mesures al temps del migdia
Menjador segur

• Llençarem guants i paper assecat de mans en contenidor 
gris, (rebuig) per tal de minimitzar així qualsevol risc a 
nivell de salut.

• Per tal de gestionar els residus descriurem el circuit per tal 
d'assegurar que mantenim les distàncies, mirant de 
garantir que continuem reciclant i desenvolupant el 
projecte Pesa i Pensa. En cas de no poder assegurar la 
distància, ho farem per taules i només 1 persona de la 
taula s'aixecarà.

• En cas que el menjador disposi de dues portes farem servir 
una per entrar i l’altra per sortir. De no ser així, per tal que 
no hi hagi creuaments i mantinguem la distància de 
seguretat entre grups, definirem els circuits al document 
personalitzat per a cada escola.

• A les escoles on fem rentat de dents, s'interromprà i es 
valorarà la reintroducció després del període d’adaptació i 
en funció de com evolucioni la pandèmia.

• També interromprem provisionalment l'ús de tovallons de 
roba.

Com funciona el menjador
• Amb la direcció del centre educatiu es decidirà els espais i 

horaris que s'estableixen per al servei de menjador.

• Alhora se seguirà el pla d'actuació de cada centre on queden 
establerts quins seran els grups de convivència estable per 
tal d'organitzar els torns.

• L'espai de menjador, els grups de convivència, els circuits i 
els horaris quedaran reflectits a un document personalitzat 
per a cada escola.

• El rentat de mans amb aigua i sabó es realitzarà en el 
moment d’entrar i de sortir del menjador, amb 
l’acompanyament d’un monitor (en cas de no tenir més opció 
que fer servir hidrogel acompanyarem els infants amb pells 
atòpiques a la pica més propera)

• Els integrants de grups estables s’asseuran junts.

• Mantenim la distància entre taules de comensals si no 
són de grups estables. Si barregem grups en una mateixa 
taula caldrà deixar una cadira buida entre ells.

• Quan fem ús de safates i plats sempre serà de 
forma assistida per part de personal de cuina o menjador o 
d’un mateix infant al seu grup que farà de cap de taula.

L'ús de gerres d'aigua es fa de forma assistida per part d'un 
monitor o bé d'un únic infant que fa de cap de taula



Mesures al temps del migdia
Menjador segur

• Els integrants grups estables desenvoluparan 
les activitats de lleure junts.

• Seguint les recomanacions sanitàries i de forma 
coordinada amb la direcció del centre, seguirem 
un criteri comú per tal que els infants puguin 
beure aigua durant el pati, garantint que es faci 
de forma segura.

• En cas de material que canviï de grup estable, 
desinfectarem els jocs dels infants i les joguines 
amb una immersió en aigua i lleixiu (0,1%) 
durant 5 minuts o amb alcohol de 70º. Si són 
grosses o en funció del material la desinfecció 
es farà amb una baieta mullada en lleixiu.

• Els nens i nenes majors de 6 anys aniran amb 
mascareta, que podran guardar si la volen dur 
en una bosseta de roba o ronyonera.

Com funciona el lleure

• Amb la direcció del centre educatiu es decidirà com 
es distribuiran els grups a l'espai del pati.

• Alhora se seguirà el pla d'actuació de cada centre on 
queden establerts quins seran els grups de 
convivència estable per tal d'organitzar els torns de 
pati.

• Els espais destinats a lleure educatiu siguin d'interior 
o exterior, els grups de convivència, els circuits i els 
horaris quedaran reflectits a un document 
personalitzat per a cada escola.

• El rentat de mans amb aigua i sabó es realitzarà en 
el moment d'acabar el pati i abans d'entrar a l'aula, 
amb l’acompanyament d’un monitor (en cas de no 
tenir més opció que fer servir hidrogel 
acompanyarem els infants amb pells atòpiques a la 
pica més propera)

Organitzem el rentat de mans prioritzant l'ús d'aigua i sabó



Pla d'actuació
Menjador segur

Com actuem en cas de tenir un infant amb 
símptomes compatibles amb covid-19
• En cas que durant el temps del migdia un infant pressenti símptomes compatibles amb la Covid-

19 (febre de més de 37,3ºC, tos seca, diarrees, cansament) activarem el següent protocol de 
manera àgil, sense ser alarmistes i preservant la privacitat de l'infant:

• Aïllarem l'infant en un espai separat d'ús individual (L'espai quedarà especificat al 
document personalitzat per a cada centre)

• Col·locarem una mascareta quirúrgica tant a l'infant que ha iniciat símptomes com al 
monitor/a que quedi al seu càrrec.

• Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l'infant o adolescent.

• Contactarem amb direcció com a responsable de la coordinació/gestió de la Covid-19 al 
centre.

• En cas de símptomes de gravetat, trucarem també al 061

Com actuem en cas que un infant hagi 
donat positiu
• Seguirem les directrius marcades pel centre educatiu i reflectides al Pla d'actuació.

Davant de símptomes seguim protocol sense alarmismes



Pla d'actuació
Menjador segur

Com actuem en cas de tenir un treballador 
amb símptomes covid-19?
• Seguirem el pla de contingència marcat a través de la mútua Egarsat / Grupo Preving de 

prevenció de riscos laborals i vigilància per la salut.

• En cas de trobar-se malament abans d’anar a treballar, la persona trucarà al metge que l’empresa 
facilita als equips per tal que aquest decideixi si, en funció dels símptomes, es pot anar a 
treballar o cal demanar hora al metge de capçalera.

• Si durant l’horari laboral el/la treballador@ presenta símptomes o febre sobtada, s’aïllarà del 
grup d’infants i dels company@s, es posarà una mascareta quirúrgica, i anirà al CAP per tal que li 
facin el diagnòstic pertinent. Si els símptomes són greus o hi ha dificultat respiratòria, caldrà 
trucar al 112.

Com actuem en cas que un 
treballador hagi donat positiu

• Seguirem el pla de contingència marcat a través de la mútua 
Egarsat / Grupo Prevint de prevenció de riscos laborals i 
vigilància per la salut.

• Les persones que hi hagin tingut contacte estret amb un positiu 
confirmat, hauran de contactar amb el CAP per fer les proves 
pertinents i informar l’empresa, que es compromet a fer un ús 
adequat d’aquesta informació.

• Es considera contacte estret haver estat a menys de 2m durant 
més de 15 minuts.



Comunicació amb famílies
Menjador segur

• Prioritzem atenció telefònica o a través de l'App del menjador.

• Prioritzem el pagament a través de l'App del menjador o via telefònica amb targeta bancària a 
través del departament de rebuts a les oficines de Campos Estela

• En casos molt concrets i establerts de forma acordada amb la supervisora i la direcció de l'escola es podrà 
demanar cita prèvia individual a la coordinadora de menjador. Quan s'hagi autoritzat l'atenció presencial 
caldrà seguir les següents recomanacions:

• Mantenim la distància de seguretat d'1.5m

• Portem mascareta tant qui atén com qui és atès

• Definim espai de trobada segons quedi establert amb cada centre educatiu

• Ventilem i desinfectem l'espai abans i després del seu ús

Atenció a les famílies

L'App del menjador esdevé una eina de comunicació efectiva 
per gestionar el dia a dia del menjador de forma digital



Pla migdia COVID escola 25 de SETEMBRE
Menjador segur

Distribució grups / espais per dinar / horaris 

CURS Horari de dinar Espai per dinar Espai d'esbarjo Lavabos/rentat de mans

P3A 12'30 a 13'30 AULA Gimnàs Aula
P3B 12'30 a 13'30 AULA Gimnàs Aula

P3C 12'30 a 13'30 AULA Gimnàs Aula
P4A 12'30 a 13'30 AULA Pati P3 Aula

P4B 12'30 a 13'30 AULA Pati P3 Aula
P4C 12'30 a 13'30 AULA Pati P3 Aula
P5A 12'30 a 13'30 AULA Pati P5 Aula

P5B 12'30 a 13'30 AULA Pati P5 Aula
P5C 12'30 a 13'30 AULA Pati P5 Aula

1rA 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 1 Pati/Aula
1rB 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 1 Pati/Aula

1rC 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 1 Pati/Aula
2nA 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 2 Pati/Aula
2nB 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 2 Pati/Aula

2nC 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 2 Pati/Aula
2nD 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 2 Pati/Aula



Pla migdia COVID escola 25 de SETEMBRE
Menjador segur

Distribució grups / espais per dinar / horaris 
CURS Horari de dinar Espai per dinar Espai d'esbarjo Lavabos/rentat de mans

3rA 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 3 Pati/Aula

3rB 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 3 Pati/Aula

3rC 12'30 a 13'30 MENJADOR 1rT Espai 3 Pati/Aula

4tA 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 1 Pati/Piques menjador

4tB 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 1 Pati/Piques menjador

4tC 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 1 Pati/Piques menjador

4tD 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 1 Pati/Piques menjador

5èA 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 2 Pati/Piques menjador

5èB 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 2 Pati/Piques menjador

5èC 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 2 Pati/Piques menjador

5èD 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 2 Pati/Piques menjador

6èA 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 3 Pati/Piques menjador

6èB 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 3 Pati/Piques menjador

6èC 13'45 a 14'45 MENJADOR 2nT Espai 3 Pati/Piques menjador



Rutines

Pla migdia COVID escola 25 de SETEMBRE
Menjador segur

Acompanyament alumnat El monitoratge recull l’alumnat a les aules i els torna a acompanyar a l'aula a les 14:50

Espai esbarjo els dies de pluja S'utilitzaran les aules

Higiene mans
Abans i després de dinar amb aigua i sabó. Si algun alumne ha de sortir de l'espai

utilitzarem gel (s'han instal.lat dosificadors a les entrades del menjador) 

Mascaretes
A l’hora de menjar, l’alumnat a partir de 6 anys guardarà la mascareta a la butxaca o a una 

ronyonera

Rentat pitets P3 Setmanal

Rentat llençol P3 Com a mínim un cop la setmana

Rentat de dents No rentem fins veure l'evolució de la pandèmia

Higiene superfícies El monitoratge higienitza abans i desprès del torn

Ritmes en el dinar
Tot el grup entrarà i sortirà plegats i caldrà unificar el temps dedicat a l’àpat. No es treurà

alimentació fora de l’espai del menjador.

Sala d'espera el determinat pel centre



Pla de neteja

Pla migdia COVID escola 25 de SETEMBRE
Menjador segur

ELEMENT  QUAN COM

Cubells cuina  Diari  detergent 

Terra  Diari  detergent 

Taules treball  Diari  desinfectant 

Planxa Diari  desengreixant 

Ventilació (1) Diari  OBRIR FINESTRES/PORTES 

Poms, manetes i interruptors  Diari  DESINFECTANT 

Piques cuina  Diari  detergent 

Pica rentavaixelles i moble  Diari  detergent 

Rentavaixelles  Diari  buidat i rentat automàtic 



Pla migdia COVID Escola 25 de SETEMBRE
Menjador segur

Aquest pla ha estat elaborat per Campos Estela i adaptat a l'Escola
25 de SETEMBRE amb el vist-i-plau de la direcció del centre.

Ha estat validat pel grup Preving

Per qualsevol consulta al respecte, podeu contactar amb

www.camposestela.com
93.674.50.16

http://www.camposestela.com

