
 
 

 
 

 
 

PLA D’ACTUACIÓ 
MENJADOR ESCOLAR 

AFA ESCOLA ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest document pretén establir unes mesures per poder afrontar el curs 2020/21 amb les 
màximes garanties respectant el protocol marcat per el Departament d’Ensenyament. Amb 

aquestes mesures pretenem que el temps de migdia i menjador escolar sigui un entorn segur, amb 
el risc mínim assumible. 

 
 
 
 
 
 
 



 
GRUP D’ORGANITZACIÓ  
Es respectaran els grups estables (aquell que conforma una classe) establerts per l’escola, creant la 
distància entre ells dins de l’aula i del menjador. En l’estona d’esbarjo al pati no serà possible 
mantenir la distància entre grups estables, per tant es procedirà a la utilització obligatòria de la 
mascareta.  
 
MESURES DE PREVENCIÓ  

- Distanciament físic: En els grups estables no és necessària la distància física interpersonal.  
- Higiene de mans: Mesura més efectiva per a preservar la salut dels usuaris i personal del 

menjador. 
- Rentat de mans usuaris: 
o Al sortir de l’aula gel hidroalcohòlic de mans autoritzat pel Ministeri de Sanitat. 
o Abans i després de dinar rentat de mans.  
o Abans i després de anar al WC.  
o Abans i després de les activitats. 
o Abans d’entrar a l’aula. 
 

- Rentat de mans personal:  
o En arribar al centre.  
o Abans i després de tenir contacte amb els aliments.  
o Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  
o Abans i després d’anar al WC.  
o Abans i després de mocar/ tenir contacte físic amb un infant. 
 

- Ús de guants 
- Ús de mascareta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITS PER PODER FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR 

- Absència de simptomatologia: febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea, malestar general...  
- No convivents o contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

14 dies anteriors.  
 
MESURES DE CONTROL TREBALLADORS 
 
Control d’accés: 
 

 Medicions de temperatura corporal a distància en les incorporacions als centres. 
o A la cuina, per la Cap de Cuina Anna Talarn 
o Monitoratge, per la seva coordinadora i secretaria de l’AFA, Míriam Hernández i 

Esther Pueyo. 

 Valoració de presència de símptomes generals o específics  
(qüestionari auto aplicat: presenta febre, tos o dificultat respiratòria...). 



 
 En cas de temperatura superior a 37,5 o presència de símptomes (febre, tos o dificultat 

respiratòria) s’actuarà com a possible “cas sospitós”. 

 NO pot acudir al centre amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de 
la COVID-19, o que es trobi en període de quarantena domiciliària per haver tingut  
contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, 
tothom vigilarà l'estat de salut i es realitzarà la presa de temperatura tots els dies abans de 
sortir de casa per a anar al centre educatiu. 
 

EN CAS DE MOSTRAR SÍMPTOMES AMB LA MALALTIA DE LA COVID 19, AVISA I NO ACUDEIXIS A 
TREBALLAR. 
 

En el centre: 
 

 Durant la vostra estància al centre, heu d’utilitzar correctament la mascareta. 

 Preservar una distància interpersonal mínima de 1,5 metres tant amb l’alumnat, com amb 
el personal del centre. 

 Facilitar la tasca als/les companys/es que organitzen l'accés al centre i col·laborar amb 
ells/es per impedir que es formin aglomeracions.  

 Vetllar per què es compleixin les mesures d'higiene i distanciament establertes per part de 
tot l’alumnat, especialment en els moments d'accés a l'aula, evitant que produeixi 
aglomeracions a la porta.  

 
Dins de l’aula 
 

 Comprovar que la distribució de l’aula permet mantenir la distància establerta de 1,5 
metres entre tots els assistents a la classe. 

 Potenciar que la sessió es desenvolupa de manera organitzada, tractant de fomentar que 
l’alumnat s’aixequi el menys possible i evitant que deambuli per l’aula. 

 Fomentar el no compartir objectes ni materials. 

 En cas de fer ús de material compartit, l’alumnat haurà de rentar-se les mans després de la 
seva utilització o, utilitzar gel desinfectant. 

 En cas de ser necessari compartir materials, és important fer èmfasis en les mesures 
d’higiene (rentat de mans i evitar tocar nas, ulls i boca). 

 Limitar al màxim possible l’ocupació de documents en paper i la seva circulació. 

 Incidir en la importància de ser rigorosos en el compliment de les mesures de prevenció, 
higiene i distanciament físic. 

 Minimitzar el temps de trasllat entre zones. Si s’ha establert algun temps de descans, 
assegura que l’alumnat segueix les mesures de prevenció i higiene establertes al centre, a fi 
d’evitar aglomeracions en els passos i zones comunes 

 Ventilar adequadament. Les portes de las aules estaran obertes, sempre, afavorint així la 
seva ventilació. 

 Al finalitzar l’activitat, haurà de deixar net i desinfectades les taules i cadires, així com la 
resta de materials emprats. 

 
 

Durant els descansos i accés comunitari:  
 

 Evitar que es concentrin un gran nombre d'alumnat en la mateixa zona del centre. 

 Controlar que l'accés als banys es realitza de manera ordenada per part de l'alumnat.  



 
 Ajudar al personal encarregat de la vigilància del compliment de les normes d’accés i 

recordar a l’alumnat que ha de seguir les instruccions establertes de distanciament social i 
higiene.  

 Evitar tocar, si no és necessari, objectes d’altres persones o superfícies a les zones 
comunes.  

 Rentar-se les mans abans i després de tocar objectes d’ús comú com impressores i 
ordinadors. Ventilar convenientment l’espai en el que et trobes (departament, sala de 
professors, aules ...). Si utilitzeu els ordinadors del centre, després del seu ús, netejar amb 
una solució desinfectant el teclat, el ratolí i la pantalla. 
 

Al sortir del centre i tornar a casa: 
   

 Col·laborar amb el personal que organitza la sortida i impedir que es formin aglomeracions 
a les portes per part de l'alumnat. 

 Vigilar atentament el teu estat de salut i el dels teus al·legats més propers. 

 Abans de sortir del centre, renteu-vos les mans amb aigua i sabó o, en el seu defecte, amb 
gel desinfectant de mans. 

 En arribar a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó. 
 
En el desplaçament al centre educatiu 
 

 Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres en 
les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

 Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport. 
 Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d’escolars pel centre, i el trànsit de 

l’alumnat per l’interior de l’edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint 
la distància de seguretat: per exemple a les escales es recomana deixar una distància de 4 
escalons entre persones que pugen o baixen. 

 Circular sempre atenent a la senyalització de les zones, corredors, escales... 
 Evitar tocar els passamans o baranes. 
 Es recomana prioritzar, sempre que sigui possible, l’ús dels espais a l’aire lliure per a 

la realització de les activitats educatives i d’oci. 
 
Entrades i sortides 
 

 Ús de mascareta obligatòria  
 Ús de mascareta obligatòria a partir de 6 anys (Primer de Primària). 
 Ús de mascareta recomanable a partir de 3 anys (Educació Infantil). 

 Evitar aglomeracions i mantenir la distància interpersonal entre 1,5m i 2m. 
 Entrades i sortides amb espais diferenciats.  
 Porta d’accés Infantil: Porta porter automàtic 

 
 Porta d’accés Primària: 

 CI: Porta Figuera 
 CM:  Porta porter automàtic 
 CS: Porta Figuera 

 Alumnat d’Acollida d’infantil: entrada d’un sol familiar fins l’exterior de l’edifici a la porta 
del negundo. No es pot accedir ni a l’edifici ni a les aules. 



 
 Alumnat d’Acollida de primària: entrada de l’alumne fins a l’exterior de l’edifici a la porta 

del menjador. No es pot accedir ni a l’edifici ni a les aules. 
 El familiar de l’alumnat sortirà del recinte per la porta del negundo evitant trobar-se de 

cara amb altres famílies i mantenint en tot moment la distància interpersonal d’1,5m. 
 
 
GESTIÓ DE CASOS 
No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 
compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic 
de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  
 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 
COVID-19 al centre educatiu:  
1. Es portarà a un espai separat d'ús individual.  
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec).  
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública.  
 
La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i 
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas 
que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
seguiment dels contactes estrets.  
 
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància 
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre 
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. De 
manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau tancaments 
parcials o total del centre serien:  
 
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable →  
tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 
la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, 
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per 
aquest grup. 
 
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 
d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici ..)→  
tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent 
de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, 
també durant 14 dies.  



 
 
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 
diferents espais → 
tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 
la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb 
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de 
l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.  
 
Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els Equips 
d’Atenció Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, responsables 
d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres 
del programa Salut i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona 
referent d riscos laborals del centre.  

Gestió de casos de treballadors 

Cada treballador ha d’observar el seu propi estat de salut davant la possible aparició d’alguns dels 
següents símptomes: febre, tos, sensació de febre alta, dificultat respiratòria, sensació de falta 
d’aire, mal de gola, pèrdua d’olfacte, pèrdua del gust, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o 
cefalees. En cas que aquest present algú d’aquests símptomes, ha de comunicar-ho al seu 
immediat superior i si és possible no acudirà al treball. 

Mesures d’actuació, evacuació i aïllament: 
 

 S’indicarà al treballador que ha d’anar al seu domicili (amb les mesures de distanciament i 
higiene adequades en el desplaçament) i contacti amb el seu metge o amb el seu centre 
d'assistència primària. En defecte d’aquests, contactar amb l’autoritat sanitària a través del 
112/061 / telèfons COVID-19 de la Comunitat Autònoma, segons l’establiment per cada 
Comunitat Autònoma.  

 Si el treballador presenta mal estat general, romandrà al centre fins que contactem amb 
l’autoritat sanitària a través del 112/061 / telèfons COVID-19 de la Comunitat Autònoma. 

 
Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  
En el cas que algun nen/nena/noi/noia del centre presenti algun símptoma compatible amb Covid-
19, el/la mestra que en aquell moment estigui a l’aula, serà l ‘encarregat/da de portar-lo a 
secretaria on un membre de l’equip directiu (en el que aquell moment estigui disponible) serà qui 
es farà càrrec de l’alumne fins que el vinguin a buscar i serà la mateixa persona que trucarà la 
família I la/el referent Covid del CAP que ens assigni el Departament de Salut.  
La cap d’estudis serà la persona encarregada de comunicar el cas als serveis territorials. Si és un 
adult, mestra/e, especialista, PAE, PAS, personal AFA... es seguirà el protocol establert pel 
departament d’Educació i Salut Els llocs habilitats per a l’aïllament seran: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consell Escolar considera que els/les acompanyants de casos Covid-19 han de disposar d’EPIs. 
 
 
 
 
 
 
 
El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels 
integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part 
del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. (gestió casos Covid-19 13-08-
2020) 
 
El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a tots els 
gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya amb els telèfons de 
contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. (gestió 
casos Covid-19 13-08-2020) Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han 
d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes 
establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al 
respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb 
la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. (gestió casos 
Covid-19/ 13- 08-2020) 
 
Mesures de neteja: 
Una vegada evacuada la persona sospitosa d’estar infectada, es procedirà a la neteja de la zona en 
la que ha estat treballant, especialment les superfícies de treball i els equips o dispositius amb els 
que ha estat treballant en aquest moment. Aquesta neteja se farà amb una solució d’aigua amb 
lleixiu o amb draps de neteja amb solució hidroalcohòlica segons els casos i tipus de dispositiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENJADOR ESCOLAR 
 
ORGANITZACIÓ DEL TEMPS 
 
- EI3 : Noemí, Rosa, Maria i Josee  

 De 12.30h a 13.30h  dinar (aules d’EI 3). 

 De 13.30 a 14.45h  migdiada (sala de psicomotricitat / aula). 

 De 14.45 a 15.00h  hàbits i higiene (aula). 

- EI 4 : Meritxell, Jèssica i Iris  
 De 12.30h a 13.30h  dinar (2 grups al menjador petit / 1 grup al menjador gran). 

 De 13.30h a 13.50h  pati. 

 De 13.50h a 14.50h  activitats. 

 De 14.50h a 15.00h  hàbits d’higiene (aula). 

- EI 5: Edu, Carla i Silvia.  
 De 12.30h a 13.30h  dinar (menjador gran). 

 De 13.30h a 13.50h  pati. 

 De 13.50h a 14.50h  activitats. 

 De 14.50h a 15.00h  hàbits d’higiene (aula). 

- 1r: Íngrid, Tatiana i Victòria 
 De 12.30h a 13.00h  pati (tots/es els monitors/es). 

 De 13.00h a 14.00h  dinar (menjador gran). 

 De 14.00h a 15.00  activitats extraescolars. 

- 2n: Martina, Carme i Maite 
 De 12.30h a 13.00h  pati (tots/es els monitors/es). 

 De 13.00h a 14.00h  dinar (menjador gran). 

 De 14.00h a 15.00  activitats extraescolars. 

- 3r: Gemma, Anna i Montse  
 De 12.30h a 13.00h  pati (tots/es els monitors/es). 

 De 13.00h a 14.00h  dinar (2 grups menjador gran / 1 grup menjador mestres). 

 De 14.00h a 15.00  activitats extraescolars. 

- 4t: Íngrid, Montse i Miquel  
- 5è: Gemma, Carme i Maite  
- 6è: Anna, Arnau i Victòria. 

 De 12.30h a 13.00h  pati (tots/es els monitors/es). 

 De 13.00 a 14.00h  activitats extraescolars. 

 De 14.00h a 15.00h  dinar (menjador gran). 

 
 
 
 



 
SORTIDA I ENTRADA DE LES AULES:  
Baixada de les aules de forma esglaonada evitant aglomeracions als passadissos i escales. En 
acabar l’estona de migdia es pujarà directament a les aules. 
 
ENTRADA I SORTIDA DEL MENJADOR:  
Es traslladaran al menjador en fila per grups estables, mantenint distància entre grup i grup. 
En entrar al menjador, es rentaran les mans i s’asseuran a la taula, cadascú al seu lloc 
corresponent.  
No es trauran la mascareta fins que ja estiguin asseguts a les cadires.  
 
 
ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS  
- PRIMER TORN:  

o Educació Infantil:  12.30 a 13.30h 

o Educació Primària: Cicle Inicial i 3r: 13.00 a 13.50h 

 

MENJADOR PETIT      MENJADOR MESTRES 

 

EI4 A EI4 B 

                                                                                  *Aquest menjador rotarà setmanalment de grup 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3r C 



 
FUNCIONS MONITORATGE 
 
Tindran com a funcions principals: 

 Vigilar i atendre l’alumnat durant el dinar. 

 Fomentar els hàbits d’higiene i de salut. 

 Vetllar per un ambient d’ordre i silenci en el conjunt del menjador. 

 Controlar que se serveixi a l’alumnat la quantitat adequada. 

 Revisar les faltes d’assistència de l’alumnat al servei de menjador. 

 Fomentar els hàbits de convivència i comportament a taula. 

 Aplicar les sancions que s’estimi oportú d’acord amb el RRI del centre. 

 Ajudar els alumnes a preparar-se per començar les classes dins de l’horari establert.  

 Controlar si l’alumnat té algun símptoma i seguir el protocol de gestió de casos COVID19.  
 

Per tal d’aconseguir-ho, hauran de: 

 Vetllar per mantenir l’ordre a les files del menjador: no cridar, córrer o empènyer. 

 Recordar als alumnes, abans d’entrar al menjador, la importància de complir les mesures 

de seguretat. Fer recordatoris, amb un to de veu adequat, durant l’estona de dinar. 

 Vetllar per mantenir l’ordre en les jaquetes, els tovallons i la bosseta. 

 Controlar l’ús del sabó i paper d’assecar del menjador. 

 Evitar actituds inadequades dels alumnes: cridar, cantar, picar les taules, jugar... 

 Ensenyar els alumnes a seure bé per menjar i no aixecar-se de la cadira. 

 Vigilar que no hi hagi menjar pel terra i controlar que els nens i nenes recullin les coses 

que cauen. 

 Controlar que es rentin les mans abans i després de dinar, a més la cara i les dents. 

Ensenyar als més petits a netejar bé el raspall de dents. 

 Controlar el que mengen i que sigui la quantitat adequada. 

 Ensenyar conductes de bona alimentació: menjar amb la boca tancada, seure 

correctament, no parlar amb menjar en la boca... 

 Fomentar que provin de tot; arribar a acords: que menjar sigui un plaer. 

 Ensenyar a utilitzar bé els instruments: agafar forquilla i ganivet; quan utilitzar el tovalló. 

 Ensenyar a respectar el menjar i la safata dels altres. 

 Revisar les faltes d'assistència. 

 Arreglar i netejar les taules després de cada torn. Fomentar la responsabilitat dels 

alumnes en col·locar les cadires correctament. 

 Desinfecció i ventilació de la zona i elements que utilitzen. 

 

➢ Tot allò que generi una incidència per part de l’alumne serà comunicat a la coordinadora a 
través del full de incidència.  
 
 
 
 
 
 



 
NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ  
S’ha creat una planificació de neteja i desinfecció i ventilació (veure annex 2) d’acord amb el Pla 
d’actuació d’educació + salut curs 2020/21, del departament d’educació versió 30/06. És farà 
partícips als usuaris d’aquestes mesures per conscienciar i motivar per dur-les a terme.  
 
Recollida de residus 
Cada taula disposarà d’una safata per la recollida de residus per al propi grup estable; a més 
també hi haurà safates per la recollida de coberts i vasos. 
El monitoratge recollirà les safates del seu grup i les dipositarà als carros pertinents. 
 
 

 MESURES PER AL COVID 
 Monitores:  

- Dur mascareta durant tota la jornada laboral.  
- Guants només durant l’estona de manipulació del menjar. 
- Higienització de mans freqüent.  
- Desinfecció del material utilitzat.  
- Canviar les jerres d’aigua entre torn i torn. 
- La monitora ha de ser referent de cada grup.  
 
 
DIES DE PLUJA 
En cas de pluja, cada grup estarà a la seva aula i en cap cas es poden barrejar.  
 
 
ÚS DELS BANYS 
Serà per torns per evitar al màxim possible els contactes, evitar aglomeracions. 
Al pati, s’utilitzaran els serveis del Gimnàs 
 
 
ACOLLIDA 
 
Acollida matí 
Tot l'alumnat que faci ús del servei d'acollida matinal es disposarà en dos espais: 

- Acollida infantil: Menjador petit 
- Acollida primària: Menjador gran.  

Aquests espais es distribuiran en zones per a cada curs, i dins d'aquest per grups de convivència. 
L'alumnat haurà de fer ús de la mascareta durant tota l'estona d'acollida. 
*Les dues primeres setmanes, l’alumnat d’infantil realitzaran l’acollida a l’aula de 
Psicomotricitat, per tal de fer l’adaptació. 
 
 
Acollida tarda 
Tot l'alumnat que faci ús del servei d'acollida a la tarda es disposarà al Menjador gran. 
L'alumnat haurà de fer ús de la mascareta durant tota l'estona d'acollida. 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ENTRADES I SORTIDES: 

L’alumnat es dirigirà a la zona d’espera indicada per a cada activitat. Es traslladaran a l’activitat en 

fila per grups estables, mantenint distància entre grup i grup. 

En entrar a l’activitat, es rentaran les mans. 
No es trauran la mascareta fins que ja estiguin asseguts a les cadires.  
 
FUNCIONS TALLERISTES 

 Garantir que es mantenen les mesures d’higiene i seguretat específiques. Distància de 

seguretat, higiene de mans, ús de mascareta, desinfecció d’espais... 

 Controlar si l’alumnat té algun símptoma i seguir el protocol de gestió de casos COVID19.  

 Ser exemple i model de conducta per als nens. Fomentar la responsabilitat, la participació, 

l’ordre i el treball donant exemple. 

 Presentar el projecte de l’activitat abans d’iniciar el curs. 

 Preveure el material que es necessitarà a principi de curs. 

 Ser puntual a l’hora d’entrada i sortida del treball. 

 Signar el full d’assistència abans d’entrar a realitzar l’activitat, especificant l’hora. 

 Controlar l’assistència dels nens a les activitats. En cas de falta reiterada d’un alumne informar 

la coordinadora. 

 Tenir cura de l’ordre dels nens i nenes durant l’activitat. Controlar les entrades i sortides 

d’alumnes. 

 Escolta activa; promoure que els alumnes se sentin escoltats. No ignorar les seves queixes i/o 

demandes. 

 Parlar amb els altres amb un to suau, sense cridar, sense estridències ni fent ús d’un 

llenguatge barroer. Mostrar afecte i amabilitat. 

 Resoldre els problemes amb els mitjans que tenen al seu abast. Comunicar a la coordinadora 

de migdia l’existència d’un conflicte greu (baralla i/o insults) i omplir el full d’incidències. 

 Aplicar els correctius amb una comunicació adequada, no agressiva. Ser ferms sense ser 

agressius (no cridar, ni utilitzar gesticulacions violentes). 

 Dialogar: Abans de dialogar, ensenyar a mantenir la clama. 

 Ajudar els nens i nenes a prendre decisions i a solucionar els problemes entre companys. 

Ajudar-los a posar-se al lloc dels altres (empatia). Promoure les emocions positives. 

 Tractar a tots els alumnes equitativament i de manera justa. 

 Vigilar que facin un bon ús de les instal·lacions i materials. 

 Promoure la puntualitat dels alumnes a les activitats. 

 No fer ús del telèfon mòbil mentre s’està treballant. 

 Arreglar i netejar l’aula i el material utilitzat. Fomentar la responsabilitat dels alumnes en 

col·locar el material correctament. 

 Desinfecció i ventilació de la zona i elements que utilitzen. 

 

➢ Tot allò que generi una incidència per part de l’alumne serà comunicat a la coordinadora a 
través del full de incidència.  



 
 
ORGANITZCIÓ DELS ESPAIS. 
DISTRIBUCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.  
 
EXTRAESCOLARS Educació Infantil (EI4 - EI5) 

L’oferta engloba un conjunt de 6 activitats, disposades de tal manera que els infants puguin 

desenvolupar competències en diferents àmbits. Tot l’alumnat participa de manera rotativa a les 

diverses activitats, distribuïts per GRUPS DE CONVIVÈNCIA. 

Horari: 13.45 – 14.45h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRAESCOLARS Cicle Inicial 

La proposta comprèn un conjunt de 5 activitats, disposades de tal manera que els infants puguin 

desenvolupar competències en diferents àmbits. Tot l’alumnat participa de manera rotativa a les 

diverses activitats, distribuïts per GRUPS DE CONVIVÈNCIA. 

Horari: 14 a 15h 

 

ACTIVITATS MONITOR/A ESPAIS 

Jocs anglès Pau  Pati (grades) 

Esports Àlex Pista 

Teatre  Xavi  Tutories 

Emocions Myriam Aula / Pati 

Dansa Dani Hall 

 

 

EXTRAESCOLARS 3r 

L’oferta inclou un conjunt de 4 activitats, disposades de tal manera que els infants puguin 

desenvolupar competències en diferents àmbits. Tot l’alumnat participa de manera rotativa a les 

diverses activitats, distribuïts per GRUPS DE CONVIVÈNCIA. 

Horari: 14 a 15h 

 

ACTIVITATS MONITOR/A ESPAIS 

Aventura anglès Martina  Pati 

Esports IMAE Pista 

Teatre Aida Passadís dalt 

Dansa Estel Porxo 

 
 

ACTIVITATS MONITOR/A ESPAIS 

Emocions Meritxell Aula / Pati 

Jocs en anglès Carla Pati 

Teatre i Circ Eduard Pati 

Danses i cançons Jèssica Aula 

Jocs d’Aventura Silvia Pati 

Jocs al pati Iris Pati 



 
EXTRAESCOLARS 4t i Cicle Superior 

L’oferta inclou un conjunt de 5 activitats, disposades de tal manera que els infants puguin 

desenvolupar competències en diferents àmbits. Tot l’alumnat participa de manera rotativa a les 

diverses activitats, distribuïts per GRUPS DE CONVIVÈNCIA. 

Horari: 13 a 14h 

 

ACTIVITATS MONITOR/A ESPAIS 

Aventura i Emocions Aida  Pati 

Esports IMAE Pista 

Teatre Xavi Tutories 

Dansa Estel Gimnàs 

Aventura anglès Pau  Pati 

 
CUINA ESCOLAR 
 

PROCEDIMENTS TREBALLADORES CUINA. 
- Presa de temperatura. 
- Canvi de vestuari indicat per cuina (amb mascareta, gorra i guants). 
- Incorporació al lloc de treball. 

 
MESURES DE PREVENCIÓ  

- Higiene de mans: Mesura més efectiva per a preservar la salut dels usuaris de menjador. 
- Rentat de mans treballadores cuina: 
o En arribar al centre. 
o Abans i després de manipular cap aliment. 
o Abans i després d'anar al lavabo. 
o Després d'esternudar i tossir. 
o Després de manipular qualsevol objecte o material que pugui estar brut. 
 

- Ús de mascareta: OBLIGATORI TOTA LA JORNADA. 
 
TASQUES A REALITZAR: 
   
Tasques de prevenció:  
- Netejar superfícies: taulells de treball i elaboració per tal de assegurar una desinfecció 

adequada. 
 
TASQUES A CUINA 

- Elaboració de plats per intolerants i al·lèrgics.(Cuineres)  
- Neteja i desinfecció de la zona treballada. 
- Elaboració de menú general. 
- Amanides/ Dietes especials.  
    1r plats 
    2n plats 
    Postres 

- Preparació i organització de carros, safates i estris per el servei de menjador. 
- Neteja i desinfecció dels estris, taulells, maquinària utilitzada: forn, fogons, marmites... després 

del seu ús. 
  - Ventilació de la zona (cuina) 15 minuts. 



 
Abans del menjador  

- Muntatge del menjadors. 
- Preparació i distribució d’estris: safates, coberts, vasos, carros...etc. 
- Preparació i distribució de menús ,dietes, postres... 
 
Després del menjador 

- Recollida de menjadors. (carros, safates, coberts, gots, escombraries i estris utilitzats durant 
l’àpat). 

- Neteja i desinfecció de menjadors. (taules, cadires i estris utilitzats durant l’àpat seran netejats i 
desinfectats desprès de cada torn)  

- Ventilació dels espais (menjador) 10 minuts, després de cada torn. 
       
 *(Es realitzarà el mateix procediment després de cada torn de menjador.) 
 
Servei de menjador 

- Distribuir i servir l’àpat de l’alumnat als/les monitors/es de menjador. 
- Recollida i neteja de carros i estris utilitzats durant el servei de menjador: plats, gots, coberts, 

safates, escombraries... 
 

Recepció de productes i aliments. 
- Totes les recepcions de proveïdors i productes seran atesos a l’exterior de cuina; es revisaran, 

netejaran i es desinfectaran abans d’efectuar la seva entrada. 
         
 
TRANSPORT ESCOLAR 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
L’empresa Gamón segueix el Protocol per tots els serveis de transport escolar per fer el trasllat 
dels alumnes de les diferents parades fins al centre escolar Escola i els serveis discrecionals.  
(Veure Annex 3) 
 
 
 
INFORMACIÓ MONITORATGE PREVENCIÓ COVID-19 
 
La situació actual a causa de la COVID 19, ens porta a repensar i reinventar-nos, tenint en compte 
que les administracions adopten tot un seguit de mesures que es centren, en primer lloc, en 
protegir a la població amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi. La incertesa de la situació 
comporta una incertesa general social i, en conseqüència, una incertesa inicial en com adequar 
l’espai de migdia i acollides a les necessitats del moment i a l’acompanyament als infants. 
 
L’AFA de l’Escola Alba, elabora el seu Pla de Contingència perquè ajudi a les persones que hi 
treballen, segons el lloc que ocupen i segons les seves funcions. Es tracta d’un document obert i 
flexible que podrà anar variant segons com vagi evolucionant la situació i, si és necessari, s’anirà 
modificant. És, per tant, una base de criteris organitzatius, de funcionament, d’acompanyament i 
d’estructura que, en aquest moment, substitueix altres documents de centre que estaven 
planificats. 
 
 



 
 
 
Així doncs, complint amb les normatives, l’AFA de l’Escola Alba dotarà d’equips de protecció: 
 

 FFP2 diariàment per a tot el personal de cuina. 

 Mascaretes quirùrgiques per a tot el personal (a disposició segons conveniència). 

 Pantalles facials per monitoratge d’autocar i de cicle infantil (a demanda). 

 Solucions de gel hidroalcohòlic i desinfectant hidroalcohòlic bactericida virucida autoritzats 
pel Ministeri de Sanitat (a disposició segons conveniència). 

 
La seva utilització, com el bon ús i conservació d’aquest, són responsabilitat d’un mateix. 
 
En l’annex 1 el/la treballador/a signa conforme està assabentat/da. 
 
 
 
CURS DE FORMACIÓ 
“MEDIDAS PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL POST COVID-19. SECTOR EDUCACIÓN” 
 
Per tal de assolir les competències i habilitats necessàries per fer front a la situació actual, tot el 
persona contractat des de l’AFA, realitzarà un curs de formació específic pel sector educatiu.  
(Veure annex 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

Annex 2 
 

MENJADOR 

Periodicitat Abans de 
l´ús 

Després 
de l’ús 

Diari Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ 

  

 
 

Acabar 
act. 

Monitors 
/ 

Alumnes 

 
Mínim 10 

minuts 

Superfície on es 
prepara el 

menjar, taulells 

   Acabar 
act. 

Monitors Especialment  
si hi ha més 

d’un torn 

Plats, gots, 
coberts 

 

 

 Acabar 
act. 

Monitors Rentaplats a 
elevada 

temperatura 

Superfícies 
taules i safates 

 

 

 Acabar 
act. 

Monitors 
/ 

Alumnes 

Especialment  
si hi ha més 

d’un torn 

Cadires 

  

 Acabar 
act. 

Monitors 
/ 

Alumnes 

Especialment  
si hi ha més 

d’un torn 

Utensilis de 
cuina 

 

 

 Acabar 
act. 

Monitors  

Terra   

 

Acabar 
act. 

Monitors  

 
  



 
 
ZONES DE DESCANS  

Periodicitat Abans 
de l’ús 

Després 
de l’ús 

Diari Horari Agent Comentari
s 

VENTILACIÓ    Acabar 
act. 

Monitor/ 
Alumnes 

Mínim 10 
minuts 

Bressols i llitets    Acabar 
act. 

Monitors  

Llençols i 
fundes de coixí 

   Cada 
setmana 

La família D’ús 
individual 
Rentadora 

60ª 
Mantes    Cada 

setmana 
La família 

Terra   

 

Acabar 
act. 
Final 

jornada 

Personal 
Neteja 

 

Altres 
superfícies 

  

 

Acabar 
act. 
Final 

jornada 

Personal 
Neteja 

 

 
  



 
 
AULES MULTIUSOS / ACOLLIDA  

Periodicitat Abans 
de l’ús 

Després 
de l’ús 

Diari Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ 

  

  
Acabar 

act. 

Monitors / 
Alumnes 

Mínim 10 
minuts 

Cada cop 
que canviï 

el grup que 
hi ha a 

l’interior 

Superfícies 
taules 

 

  

 

Acabar 
act. 

Monitors / 
Alumnes 

 

Cadires   

 

Acabar 
act. 

Monitors / 
Alumnes 

 

Terra   

 

Final de 
la 

jornada 

Personal 
Neteja 

 

Superfícies o 
punts de 
contacte 

freqüent amb 
les mans 

  

 

Final de 
la 

jornada 

Personal 
Neteja 

 

Materials i jocs   

 

Acabar 
act. 

Monitors / 
Alumnes 

 

 
  



 
 
LAVABOS  

Periodicitat Abans 
de l’ús 

Després 
de l’ús 

Diari Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ 

 
 

 Temps 
d’esbarjo 
Final de 

la 
jornada 

Monitors 
/ 

Personal 
Neteja 

 
Mínim 10 

minuts 

Renta mans   

 

Migdia 
Final 

jornada 

Personal 
Neteja 

Després del 
pati del 

matí i/o del 
menjador i 
sempre al 
final de la 
jornada 

Inodors   

 

Migdia 
Final 

jornada 

Personal 
Neteja 

Terra i altres 
superfícies 

  

 

Migdia 
Final 

jornada 

Personal 
Neteja 

Cubells de 
brossa 

  

 

Final 
jornada 

Personal 
Neteja 
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