
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS MENJADOR I 

ACOLLIDA MATINAL. 

           PLA D’ACTUACIÓ EN SERVEIS DAVANT SITUACIÓ COVID-19 

                     ESCOLA GUERAU DE LIOST CURS: 2020-2021. 

Davant la situació actual que vivim, a partir d’aquest curs i fins nou avís, inclourem al 

pla de funcionament de serveis el paquet de mesures establertes pel departament 

d’ensenyament i salut davant la covid-19. 

 

ACOLLIDA MATINAL: 

 

- L’accés al servei d’acollida serà esglaonat per la porta d’infantil. 

- Les portes s’obriran en els següents horaris: 

- 7:30h, 7:55h i 8:25h. (Es tancarà al cap de 5 minuts). 

- A la porta d’entrada es controlarà la temperatura a tots els infants. 

- A l’edifici només poden accedir el pare o mare dels infants de p3, deixar el nen/nena i 

tornar a sortir.  

- Els alumnes de p4 a 6è entraran a l’edifici de forma autònoma. 

- Abans d’entrar a l’espai d’acollida el monitor/monitora posarà desinfectant de mans a 

cada infant. 

- S’establiran grups estables fixes per taules mantenint distància de seguretat i 

mascareta. 

- Els infants han de respectar el seu lloc i no poden anar d’una taula a l’altre.  

- Han d’estar asseguts i penjar les seves pertinences a la cadira. 

- Els infants han de venir esmorzats de casa, ja que  a l’acollida matinal no es pot portar 

cap tipus de menjar. 

- Es podrà fer ús dels porxos i pista de forma rotativa, sempre que el temps ho permeti. 

- A les 8:45h recollirem per anar a classe. 

- Els grups d’infantil aniran acompanyats per monitores cap a la classe. 

- De 1r a 6è podran anar cap al punt de trobada del pati. 

- Quan l’espai queda lliure es farà la desinfecció i ventilació de l’espai. 

- En tots els serveis s’adapta l’horari del personal a la variació d’entrades i sortides dels 

diferents grups. 

 

MENJADOR: 

- A les 12:00h arriben les primeres monitores per ventilar, desinfectar i aplicar protocol 

d’higiene al menjador. Seguidament pararan taules. 

- El menjador s’organitzarà de tal manera per agilitzar el funcionament i evitar 

desplaçaments innecessaris del personal. Tots els plats del dinar ho serviran les 

monitores de cada grup estable i els infants no es mouran de la cadira durant el dinar. 



- Els cursos de 2n a 6è dinaran en dos torns al menjador. Distanciats per grups estables i  

amb distància de seguretat entre ells. 

- El personal de menjador portarà la mascareta i seguirà els protocols d’higiene marcats 

pel departament d’ensenyament i salut en tot moment. 

- La recollida de tots els nens i nens d’infantil, 1r i 2n es farà a les aules. De 3r a 6è 

seguirem el protocol marcat per l’escola, en quant a llocs de sortida.  

- Un cop recollits els grups estables, el primer que farem serà el protocol d’higiene. 

- Els infants d’infantil i 1r  dinaran a les aules i espais assignats per l’escola. Es mantindrà 

la distància de seguretat entre grups estables i entre els membres de cada grup. 

- A l’hora de la recollida la monitora/monitor de cada grup estable passarà llista, 

netejarà taules i servirà el dinar als infants. Un cop acabat el dinar també recollirà 

l’espai i quedarà a punt per fer classe. 

- 2n, 3r, 4t desprès d’aplicar les mesures d’higiene, entraran a dinar en el primer torn 

(12:30h) de forma esglaonada. 

- 5è i 6è ho faran de la mateixa manera en els segon torn (13:50h) 

- En cop recollit el primer torn, es desinfectarà i es ventilarà l’espai durant 10 minuts. 

- Després del dinar els grups estables, de forma esglaonada, podran anar a jugar segons 

el protocol d’espais que marqui l’escola. 

- Els infant portaran mascareta en desplaçament i sempre que no es pugui mantenir la 

condició de grup estable. 

 

ACOLLIDA TARDA: 

- Horari de 16:20h a 17:30h. 

- Es farà servir el menjador i espais exteriors de porxos i pista. 

- Els infants d’infantils els recollirà la monitora a les classes, passarà llista i farà la 

higiene de mans. 

- Els alumnes i alumnes de 1r a 6è podran venir cap a l’espai assignat els mateixos. Una 

monitora o monitor els esperarà a la porta per entrar de forma esglaonada i fer 

higiene de mans. 

- Abans d’entrar a l’espai d’acollida el monitor/monitora posarà desinfectant de mans a 

cada infant. 

- S’establiran grups estables fixes per taules mantenint distància de seguretat i 

mascareta. 

- Els infants han de respectar el seu lloc i no poden anar d’una taula a l’altre.  

- Han d’estar asseguts i penjar les seves pertinences a la cadira. 

- Si porten berenar han d’estar suficientment separats per poder treure’s la mascareta i 

menjar sense risc. 

- Es podrà fer ús dels porxos i pista de forma rotativa, sempre que el temps ho permeti. 

- A les 17:20h recollirem per anar cap a les portes d’infantil de forma esglaonada. 

- Els pares i mares no entraran a l’edifici. Recolliran els seus fills i filles a la porta. 

- Quan l’espai queda lliure es farà la desinfecció i ventilació de l’espai. 

 

 

 



 

 

 

ESBARJO I ACTIVITATS: 

- Les zones d’esbarjo per a torts els grups estables seran les mateixes que ha assignat 

l’escola. 

- Es realitzaran activitats amb els grups estables a l’aire lliure segons el protocol de 

materials i espais que marqui l’escola. 

- Si en algun cas no es possible mantenir la condició de grup estable, els infant faran 

servir mascareta. 

- Desprès de cada activitat es desinfectarà el material i l’espai utilitzat. 

MIGDIADA: 

- Per tal d’evitar riscos i tenint en compte la nova distribució d’espais que s’han hagut de 

fer a l’escola  a causa de la situació actual de , els nens i nenes de p3 no podran fer 

migdiada mentre duri la situació per COVID-19. 

 

HABITS D’HIGIENE: 

- Cada monitor/monitora portarà una motxilla amb tot el material útil per a portar a 

terme el protocol d’higiene i desinfecció de mans i espais. 

- S’aplicaran les mesures higièniques abans i desprès dels àpats i a la tornada a les 

classes. 

- Els nens i nenes que , portant justificació mèdica, hagin de rentar-se les dents desprès 

de dinar, hauran de portar el seu estoig i cada dia tornar-lo  a casa per fer la 

desinfecció pertinent. Per tal d’evitar riscos innecessaris no hi haurà cap caixa per 

guardar el necesser d’higiene dental, per la qual cosa l’infant que ho porti ho haurà de 

custodiar en el seu poder tota l’estona del migdia.  

 

 

ATENCIÓ FAMÍLIES: 

Les inscripcions, altes i baixes s’hauran de fer via web al següent enllaç. 

(http://www.excelentfs.com) 

- En breu s’habilitarà aquesta pàgina web per tal que totes les famílies puguin fer les 

seves comunicacions referents a serveis mitjançant la web de l’empresa Excelent. 

 

- Per  tal de minimitzar al màxim les entrades i sortides de persones al centre, qualsevol 

avís, canvi, notificació referent a servei de menjador i acollida matinal el podreu fer 

per trucada/whatsapp al telf. 670 651 726 o al correu electrònic: 

guerau.deliost@excelentfs.com. 

 

 

https://mail.marfilempresarial.com/owa/redir.aspx?C=fff6884e1b4043ee998e1f380537c16f&URL=http%3a%2f%2fwww.excelentfs.com
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Es farà la mateixa actuació i seguiment que faci el centre i  segons la normativa vigent. 

En cas de sospita o possible cas de covid-19 la persona encarregada d’aplicar el protocol serà la 

coordinadora dels serveis: Rosa López. 

 

- En cas de trobar un infant amb símptomes, anirà a l’espai assignat. (Despatxet) 

- Un adult l’acompanyarà en tot moment. 

- La coordinadora trucarà a la família per tal que el vinguin a recollir. 

- Tant l’infant com els adults portaran la mascareta. 

- Comunicació detallada a direcció. 

 

 

 

 


