
   

 

 

Apreciades famílies   
 
Des de 9Naturalcuina-Sereduca volem desitjar-vos una bona tornada a l’escola esperant que 
hàgiu tingut unes molt bones vacances que us hagin ajudat a agafar forces. 
Nosaltres seguim treballant per poder-vos oferir aquest curs 2020-2021 el millor servei per al 
vostre espai de migdia. 

Sabem que aquest inici de curs serà difícil i complicat degut a les situacions noves i 
sobrevingudes que ens tocarà organitzar i viure.  
Des de 9Naturalcuina-Sereduca i conjuntament amb l’escola i la comissió de menjador hem 
estat preparant-ho tot per tal que l’espai de migdia compleixi totes les normatives. 

Aquestes mesures venen marcades per les directrius donades pel departament 
d’educació de la Generalitat de Catalunya.  

 
“grups de convivència, distanciament físic (1,5 m entre grups no estables), mesures sanitàries 
(ventilació d’espais, higiene de mans i materials, ús de mascaretes en els diferents 
desplaçaments (a les entrades fins que no arribin a les classes, pels passadissos, a l’anar al 
wc, a les sortides fins que no surtin per la porta de l’escola).” (Departament d’Educació) 

 
Els alumnes es distribuiran en els grups de referència que seran els grups marcats per l’escola; 
dinaran en torns; Les taules es disposaran de tal manera que es conservi un espai d’1,5m entre 
els grups; el menjador i els espais fets servir es desinfectaran entre torns, i cada grup tindrà el 
seu espai de joc i els seus wc que es desinfectaran després de cada ús. 
Hem elaborat, conjuntament amb l’escola i l’AFA un protocol, que farem arribar a la 
coordinació del menjador i a tots els monitors per tal que tots aquesta nova normativa d´ús 
dels espais es pugui portar a terme. 
 
És el nostre interès i en el bé de tots, marcar aquest  protocol que ajudi al desenvolupament 
pedagògic i funcional de l’espai de migdia i que permeti complir totes les mesures sanitàries 
marcades i és treball i responsabilitat de tots i totes que aquest protocol es compleixi per tal 
d’evitar el contagi i la propagació del virus a l’escola. 
 
  
 
Desitgem que totes i tots estigueu bé al igual que tots aquells que estimeu. 
Rebeu una forta abraçada de part de l’equip de 9Naturalcuina-Sereduca. 


