
 

 
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 del servei de 

menjador de l’Escola El Calderí per COVID-19  
 

Davant la situació actual que ens acompanya, Tresmes EcoActiva inclourà les           
següents mesures, establertes pel departament d’Ensenyament i Salut, al seu pla de            
funcionament de menjadors escolars. 

 

SERVEI DE BON DIA 

● Les famílies podran acompanyar els alumnes d’infantil fins al gimnàs on es farà             
el servei de bon dia. Pel que fa als alumnes de primària, seran els mateixos               
infants que des de la porta d’entrada hi aniran de forma autònoma.  

● L’ús de la mascareta serà obligatori per circular pels passadissos. 
● Els/les monitors/es del servei, hauran de dur sempre la mascareta. 
● Abans d’entrar a l’espai de bon dia, el/la monitor/a posarà gel hidroalcohòlic a             

les mans de cada infant. 
● Es dividiran els espais i les taules segons els grups estables d’infants que facin              

ús del servei mantenint sempre la distància de seguretat entre iguals i amb els              
altres grups.  

● Els infants que portin esmorzar, hauran de ser ells mateixos els encarregats de             
preparar-s’ho sempre amb la supervisió del/la monitor/a. 

● L’entrega dels infants del servei de bon dia, es farà de forma esglaonada tal i               
com ens indiqui l’escola als espais destinats. 
 

MENJADOR 

● La recollida dels infants es farà a les aules o al pati, en funció de cada nivell. 
● L’estona del migdia i menjador es fa a l’espai del GIMNÀS i quedarà dividida en               

diferents torns: 

Torn Alumnat/ 
monitoratge) 

Espais 

 

1r torn 
 

12.30 a 
13.15h 

 
P3  ( Noemí) 
P4 (Conxi) 
P5  (Conxi) 

1r A/B  (Paola ) 
2n A/B (Paola) 

 

Els infants de P3 a 2n rentaran les mans als          
lavabos dels mòduls i aniran cap el menjador a         
dinar. 
 
Les taules del menjador estaran distribuïdes      
segons els grups estables. 

 
2n torn 

 
13.30 a 
14.15h 

 
 

3r A/B (Aleix) 
4t A/B (Aleix) 
5è A/B (Eva) 
6è A/B (Eva) 

 

5è i 6è pleguen a les 12.15h i els recollim a           
l’espai assignat al pati. 
 
Els infants de 3r a 6è utilitzaran els lavabos del          
pati de forma esglaonada i per grups estables. 
 
Dinaran al menjador on les taules del       
menjador estaran distribuïdes segons els     
grups estables. 
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● Després de cada torn, es netejarà i ventilarà l’espai de menjador           
(durant 10 minuts) abans de l’entrada del següent grup. La ventilació i            
desinfecció serà de 13.15 a 13.30h  

● Els infants seuran a la cadira i taula assignada a cada grup estable. Es              
mantindran les distàncies de seguretat establertes pel departament        
d’Ensenyament i Salut entre infants del mateix grup estable, així com amb els             
altres grups, en el cas que es comparteixi un mateix espai. 

● Segons el projecte pedagògic d’autonomia dels infants que realitzen tasques al           
menjador, com parar i desparar taules, aquest curs ho realitza la persona que             
realitza funcions de cuina. 

● Finalitzat l’àpat, les sortides al pati es faran de forma esglaonada i en funció de               
que els infants de cada grup hagin acabat en conjunt. 

● L’equip de monitoratge portarà la mascareta durant tot el servei. De la mateixa             
manera i sempre que circulin per dins de les instal·lacions del centre, també             
l’hauran de dur posada els infants. 

MIGDIADA INFANTS P3  

● Un cop finalitzat l’àpat, els infants de P3 es dirigiran a l’aula per fer l’estona de                
migdiada. 

● Cada infant tindrà un llitet assignat durant tot el curs marcat amb una fotografia              
o nom i cognom. 

● Els llitets es desinfectaran cada dia després del seu ús. 
● Les famílies hauran de dur en una bossa uns llençols i un coixinet (opcional).              

L’últim dia de la setmana es retornaran a les famílies, per tal que facin la neteja                
i ho tornin a portar el dilluns següent o el pròxim dia hàbil d’escola.  

HÀBITS HIGIÈNICS 

● Es rentaran les mans abans i després de cada àpat i a la tornada de l’estona                
d’esbarjo. 

● Es farà  sempre ús dels mateixos lavabos que ens assigni el centre. 

●  

PATIS I ACTIVITATS 

● Les activitats posteriors als àpats es realitzaran (sempre que les condicions           
meteorològiques ho permetin) preferiblement a l’aire lliure amb ocupació         
diferenciada per cada grup estable. 

● Espais de pati (cada setmana anirem rotant d’espais) 

Grup /horari Espai pati 

P4 i P5 Pati de petits separats per grups estables 
 

1r i 2n  Pati darrere gimnàs separats per grups estables 
 

3r i 4t  Pati davant gimnàs separats per grups estables 
 

5è i 6è Pati pista bàsquet separats per grups estables 
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● Si és necessari fer ús d’un espai dins del centre (sempre amb el vistiplau de               

l’escola) es farà la posterior desinfecció i ventilació i s’avisarà a direcció de quin              
espai s’ha utilitzat per poder realitzar la desinfecció posterior i no s’utilitzi durant             
aquell període de temps. 
 

VENTILACIÓ I NETEJA 

● Després d’utilitzar qualsevol espai sigui a l’hora d’acollida, menjador o calaix de            
sastre, es garanteix la posterior desinfecció i ventilació de l’espai. 

● Pel que fa els materials utilitzats també es garanteix la desinfecció posterior del             
material específic del que se’n faci ús. 

 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

• És imprescindible per fer ús del servei de menjador, bon dia fer la inscripció via               
web a www.tresmes.com 

• Per agilitzar i evitar les entrades i sortides de famílies, els canvi de dies,              
absències o notificacions referents al servei, s’hauran de comunicar a          
coordinació via telefònica/WhatsApp durant l’horari d’atenció (el trobareu a la          
butlleta). Si fos necessari una trobada demaneu cita prèvia. 

• Els preus dels serveis de bon dia, bona tarda i menjador es podran consultar al               
butlletí informatiu que enviarà l’escola a totes les famílies del centre. 

 

Aclariments en relació amb les mesures complementàries a prendre per a la            
prestació del servei de menjador escolar en el cas dels usuaris del menjador             
escolar afectats per la pandèmia per la COVID-19  

Adjuntem protocol pels casos que es donin de confinament del grup estable per algun 
positiu de COVID-19. Els aspectes més importants són els següents: 

1. L’escola ha de garantir la continuïtat del servei de menjador en cas de             
quarantena o tancament d’escola tant als becats com a tots els usuaris. 

2. Es cobrarà l’import del servei com un dia normal. 
3. Es preprarà un menú per emportar en envasos d'un sol ús que haureu de              

recollir al centre. L’escola organitzarà el servei conjuntament amb l'empresa.          
Aquesta recollida es farà per la porta 1, la de l’entrada principal, en la franja               
horària de 12.15 a 12.30h. 

4. Els usuaris no becats que no vulguin el menú han d’avisar a la             
coordinadora de menjador. 

  

Així doncs, en cas que una família es trobi en situació de confinament del grup estable,                
haurà d’avisar a l’Eva, coordinadora del servei, de la sol·licitud de la recollida de l’àpat               
en format pícnic (usuaris fixes o eventuals del servei) o bé per comunicar que no es                
farà ús del servei.  

 

Telèfon coordinadora de menjador (Eva): 616 52 64 12.  
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http://www.tresmes.com/

