
                     PLA DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS. 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDES. 

                     ESCOLA LA PAU CURS: 2020-2021. 

 

Segons la normativa vigent marcada per la Generalitat en quant a mesures sanitàries i de 

seguretat davant de La COVID-19, aplicarem el primer Pla de funcionament dels serveis, que 

esmentarem a continuació: 

 

 

 

ACOLLIDA: 

 

 
ÀMBITS DE TREBALL: 

 

• Temps per esmorzar. 

• Temps d’esbarjo i activitats. 

 
ÀREES DE TREBALL: 

 

• Espai menjador. 

 
 

Les acollides, suposan una barreja d'alumnes dels diferents grups estables, per això caldrà fer 

ús de les mascaretes. 

 

ACOLLIDA MATINAL: 

HORARI: 

L’acollida matinal és de 7.30h a 9.00h del matí. 

FUNCIONAMENT: 

La coordinadora responsable del servei, serà l'encarregada d'obrir la porta cada mitja hora: 

7:30h, 7:55h, 8:25h i és tancarà al cap de 5 minuts. L'acompanyant no podrà accedir al centre. 

Abans d'entrar al centre, l'alumne, s'haurà de posar la mascareta i  rentar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic, i un cop dins de l'espai d'acollida no és podrà treure la mascareta, ja que no 

podrem mantenir la distància de seguretat amb la resta de companys. 

PERSONAL: 



Hi haurà dues monitores desde les 7.30h del matí i s'augmentarà amb una tercera monitora a 

les 8.30h del matí. Per raons de ràtios, es podria augmentar el monitoratge. 

Quan finalitzi el període d'acollida, els infants seran acompanyats pel responsable a la fila 

exterior, pertanyent al seu curs. 

Acabat l'horari d'acollida, cal ventilar, netejar i desinfectar l'espai. L'encarregada de fer 

aquesta tasca serà, l'Ana Aguilar, auxiliar de cuina. 

 

ACOLLIDA MIG DIA: 

HORARI: 

Aquest curs s'oferirà mitja hora d'acollida, amb el següent horari: de 12.30h a 13h, per poguer 

augmentar-lo, s'hauran d' inscriure un mínim de 8 persones. 

 

FUNCIONAMENT: 

 

En aquest cas, canviarem el funcionament habitual d’aquest servei. En comptes de  ser 

la monitora la que va a buscar els infants d’infantil a les aules, es quedaran a l’aula amb 

la monitora del menjador assignada. Un cop finalitzi l'horari d'acollida, la monitora 

passarà a bucar els nens/es i els acompanyarà a la porta d'entrada d'infantil de l'escola, 

i al familiar el podrà recollir.  

 

Els usuaris de primària (de 1r a 6è), seguiran el mateix model dels darrers anys, en aquest 

cas es quedaran amb la monitora responsable de l'acollida de migdia, a l'espai dels 

porxos al pati central, concretament a la zona 1 dels bancs. Els infants usuaris de l'acollida, 

s'hauran de posar la mascareta, ja que no podrem mantenir els grups estables i  la distància de 

seguretat amb la resta de companys. 

Un cop finalitzi l'horari, s'obrirà la porta i s’acompanyarà els infants fins aquesta, allà 

esperaran els familiar o persona autoritzada per la recollida d'aquest. 

 

PERSONAL: 

Hi haurà una monitora. Per raons de ràtios es podria augmentar el monitoratge. 

 

 
ACOLLIDA DE TARDA: 

 

HORARI: 

Aquest curs s'oferirà mitja hora d'acollida de tarda, amb el següent horari: de 16.30h a 17h, per 

poguer augmentar-lo, s'hauran d'inscriure  un mínim de 8 persones. 

 



FUNCIONAMENT: 

 

Seguirem el mateix funcionament dels darrers anyUna de les monitores responsables 

d'aquest servei, anirà a buscar els alumnes d'infantil a les seves aules habituals i els 

portarà cap al menjador. L'altre, es quedarà dins del menjador esperant que arribin els 

usuaris de primària (els alumnes de primària venen ells sols cap al menjador). 

 
Abans d'entrar al menjador, el nen/a usuaria del servei d'acollida de tarda, s'haurà de posar la 

mascareta i  rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins de l'espai, no és podrà treure 

la mascareta, ja que no podrem mantenir els grups estables i  la distància de seguretat amb la 

resta de companys. 

PERSONAL: 

Hi hauran dues monitores. Per raons de ràtios es podria augmentar el monitoratge. 

 

 

Acabat l'horari d'acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l'espai. L'encarregada de fer 

aquesta tasca serà la monitora Cristina Claver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENJADOR: 

 

ÀMBITS DE TREBALL: 

 

• Temps per dinar. 

• Temps d’esbarjo i activitats. 

 

ÀREES DE TREBALL: 

 

• Espai menjador. 

• Aules d’infantil. 

• Aules de primària. 

 

 

 



ACTUACIÓ EN ELS ÀMBITS DE TREBALL: 

El servei de menjador escolar inclourà l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva. El servei de menjador, té com a objectiu principal, a banda de garantir una 

alimentació adequada, possibilitar als alumnes l’adquisició d’hàbits i conductes educatives 

relacionades amb l’alimentació, la higiene, el lleure, el joc i el descans. 

 

ÀREES DE TREBALL: 

Les àrees de treball seran aquells  espais que farem servir per a dur a terme el servei de 

menjador. 

Cada àrea de treball estarà dividida per espais separats i numerats i cada grup de convivència 

estable  tindrà assignat un espai definitiu a l’hora de dinar. Es garantirà que hi ha hagi distància 

de seguretat respecte altres grups estables. 

Pel que fa a les activitats que es fan al migdia, durant el servei de menjador, la prioritat serà fer-

les a l'exterior, amb espais diferenciats per cada grup estable, i quan no sigui possible caldrà 

portar la mascareta posada. 

Si les activitats es fan a l'interior, serà preferible que l'espai l'utilitzi un grup estable. Quan sigui 

inviable, caldrà mentenir distància física entre els grups i organitzar les entrades i sortides 

separades per grups. En qualsevol cas, abans i després de l'activitat, s'haurà de desinfectar i 

ventilar l'espai utilitzat. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS DE MENJADOR. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem torns degut al nombre 

d’alumnes de servei de menjador.  

Per falta d'espai al menjador, els alumnes d'infantil i tercer de primària dinaran a la seva 

aula habitual. Sempre s'haurà de desinfectar i ventilar en acabar. Si la utilitza un grup 

que no es l'habitual de l'aula, també s'haurà de desinfectar abans. 

En l'espai de menjador, els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en 

una o més taules. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup estable, 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància de seguretat. 

 

 

Espai de menjador: 

1r torn: 1r, 2n i 4t 

2n torn: 5è i 6è 



 

 

Funcionament i torns: 

 Àrea de menjador: 

ÀREA HORA/CURS 1r 
TORN 

MONITOR/A ESPAI UTILITZAT 

Menjador 12:40 – 1rA Yolanda Gil Espai 1 

Menjador 12:40 – 1RB Yolanda Gil Espai 2 

Menjador 12:40 – 2NA Mar López Espai 3 

Menjador 12:40 – 2NB Mar López Espai 4 

Menjador 12:40 – 4TA Eva Pedrola Espai 5 

Menjador 12:40 – 4TB Eva Pedrola  Espai 6 

 

ÀREA  HORA CURS 2n 
TORN 

MONITOR/A ESPAI UTILITZAT 

Menjador 13:50 - 5ÈA Cristina Claver Espai 1 

Menjador 13:50 - 5ÈB Cristina claver Espai 2 

Menjador 13:50 - 5ÈC Cristina Claver Espai 3 

Menjador 13:50 - 6ÈA Alba Gràcia Espai 4 

Menjador 13:50 - 6ÈB Alba Gràcia  Espai 5 

Menjador 13:50 - 6ÈC Alba Gràcia  Espai 6 

 

 

 

Aules: 

ÀREA HORA/CURS 1R 
TORN 

ESPAI UTILITZAT MONITOR/A 

AULES 12:30h – P3A Aula de P3A Berta Riera  

AULES 12:30h – P3B Aula de P3B Ikram El Arras 

AULES 12:30h – P4A Aula de P4A Mati Pérez 

AULES 12:30h – P4B Aula de P4B Sheila de Heras 

AULES 12:30h – P5A Aula de P5A Mari Torres 

AULES 12:30h – P5B Aula de P5B Cristina Montes 

AULES 12:30h – 3rA Aula de 3rA Mireia Esteve 

AULES 12:30h – 3rB Aula de 3rB Ariadna Aymerich 

 

 

- El menjar és servirà en plats individuals, no es posaran amanides per compartir, ni setrilleres, 

ni cistelles del pa al centre de la taula. L'aigua sí que podrà estar en una gerra per a tothom, però 

haurà de ser un adult encarregat de servir-la durant tot el dinar.  



- Parar i desparar la taula, només ho podran fer les monitores per al seu grup de convivència. 

- El menjar el repartiran les monitores a tots els torns. Aquest curs no serà possible mantenir el 

projecte coma casa. 

 

 

 

PLA DE NETEJA: 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador i aules. 

Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

Cada monitor/monitora responsable del grup estable portarà una motxilla amb tots els estris 

per la higiene de mans. 

 

PROTOCOLS: 

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

 

 

                                                                                   


