
PLA D’OBERTURA MENJADOR CÉRVOLA BLANCA 

 

SERVEI MIGDIA 

L’equip de monitores disposarà de tot els equips de protecció individual. 

Caldrà que portin la mascareta posada durant tot el servei i que es rentin les mans 
freqüentment. 

Les monitores es responsabilitzen de recordar i educar als nens/es en totes les mesures i 
protocols de seguretat. 

Es garantirà el rentat de mans dels alumnes , l’ús de mascareta, sempre, excepte en el 
moment de l’àpat i la distància de seguretat entre grups estables. 

 

ESPAI ÀPAT 

 Tots els alumnes menjaran a l’espai de menjador i es distribuiran els cursos i grups.  A 
determinar la distribució de l’espai de menjador en funció dels alumnes usuaris  de 
cada grup estable. 

 Entraran els diferents grups estables de cada cicle. Els alumnes de cada grup estable 
seuran junts en una o més taules procurant sempre deixar alguns espais lliures 
reservats pels possibles alumnes esporàdics del mateix grup. 

 Entre els grups estables es mantindrà sempre una distancia de seguretat mínima de 
1’50m. 

 Es calcula un temps aproximat de 30-35 minuts per dinar. 
 Els grups estables es mouran per “blocs” (tot el grup junt),  tant per l’entrada com per 

la sortida del menjador. 
 Si s'ha de fer torns, entre torn i torn es necessiten 10 minuts per netejar, desinfectar i 

ventilar el Menjador. 

 Depenent del nombre d’alumnes diaris realitzarem 2 torns per dinar; 

CURS TORN I HORARI ESPAI ÀPAT ESPAI LLEURE 
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 ESPAI LLEURE 

 Tots els alumnes hauran d'anar sempre amb mascareta 

 Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible. 
 Es proposaran activitats i jocs evitant el contacte estret. 
 En cas de pluja, es farà servir l’espai menjador, l’espai ludoteca i el gimnàs. 


