
 

SERVEI MIGDIA 

L’equip de monitoratge 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. Els monitors i monitores es responsabilitzen de recordar i educar als infants 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 distancia de seguretat entre grups estables. 

Realitzarem 2 torns per dinar; 

CURS TORN I HORARI ESPAI ÀPAT ESPAI LLEURE 

I3 1º torn de 12:30h a 13:30h aules Pati infantil 

I4 

 
1º torn de 12:30h a 13:15h 

 
menjador 

 
pati 

I5 

1r 

2n 

3r 

 
2º torn de 13:45h a 14:30h 

 
menjador 

 
pati 

4t 

5è 

6è 

 

ESPAI ÀPAT 

 Tots l’alumnat de primària menjarà a l’espai de menjador i es distribuiran els cursos i 

grups en 2 torns. Els infants d’I3 dinaraà a la seva aula. 

 En cada torn entraran 4 cursos. 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 que 

recomana el Departament. 

 Es calcula un temps aproximat de 45 minuts per dinar. 

 Els grups estables es mouran per “blocs” (tot el grup junt),  tant per l’entrada com per 

la sortida del menjador. 

 Entre torn i torn es necessiten entre 10 i 15 minuts per netejar, desinfectar i ventilar el 

Menjador. 

 ESPAI LLEURE 

 En l’espai de lleure, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui 

possible. 

 S’ocuparà els espais diferenciats per cada grup evitant la interrelació entre diferents 

grups estables. Utilitzarem els mateixos espais que han utilitzat en l’esbarjo de l’horari 

lectiu. 

 Es proposaran activitats i jocs evitant el contacte estret. 

 En cas de pluja, cada grup estable anirà a la seva aula. 


