
 

Fels and Eis SLU President Companys 14 Santa Coloma de Gramenet 

www.9naturalcuina.cat 

 

 

PROTOCOL DE MESURES DE l’ESPAI MIGDIA PER LA COVID 19 

En aquest document redactarem quines són les mesures que es prendran en L’espai de 

migdia de l’escola per tal d’adaptar-nos a nova situació sobrevinguda per la pandèmia de la 

Covid 19.  

Aquestes mesures vénen marcades per les directrius donades pel departament d’educació 

de la Generalitat de Catalunya. És el nostre interès i en el bé de tots, marcar un 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. 

Així dons cal tenir en compte les següents condicions: 

.- Els/les  alumnes s’agruparan en grups de referència, aquests grups de referència són els 

grups classe marcats per l’escola. 

.- Cada grup de referència ha d’ocupar espais diferents als altres grups de referència. Tant 

a l’estona del menjar com a l’estona del patí. 

.- En el cas de compartir un espai, es garantirà la separació entre els grups. 

.- Cada monitor/a anirà amb el seu grup de referència. 

.- Quan s’ocupin espais tancats aquests hauran de fer-se servir amb les finestres obertes ( 

a ser possible ) i en el cas que no fos possible, s’haurà de ventilar de manera obligatòria en sortir 

de dit espai. 

.- Els grups de referencia s’han de rentar les mans abans d’entrar al menjador i en sortir del 

mateix. Per tal de poder realitzar aquesta acció cada grup de referència tindrà un WC assignat. 

En el cas de ser un WC compartit amb un altre grup s’haurà de desinfectar obligatòriament 

desprès de l’ús, garantint la desinfecció de poms i mànecs i altres elements que s’hagin tocat. 

.- El projecte Serveix-te tu mateix queda definit de la següent manera: 

 .- Es menjarà en plats individuals, tal com es venia fent. 

 .- Des de cuina es prepararà el menjar de la mateixa manera que fins ara, es a dir: es 

prepararan les safates del menjar per grups de 6 persones per tal que es puguin portar a les 

taules. 

 .- La taula la pararà un/a sol alumne/a  que serà l’encarregat/da. No es pararà ni l’aigua 

ni el pa ni les amanides. 
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 .- El menjar el servirà, el/la monitor/a  i supervisarà aquest moment. 

 .- L’aigua la servirà el/la monitor/a  i supervisarà aquest moment 

 .- El/la monitor/a sempre serà el/la responsable de repartir el pa. 

 .- El grup es mourà de forma conjunta en els desplaçaments. 

 .- Els/les  monitors/es han de fer servir la mascareta en tot moment. 

 

ESPECIFICITATS DEL SERVEI: 

El servei de migdia es realitzarà en TRES torns, en el primer torn menjaran els/les alumnes 

d’Educació infantil, P3, P4 i P5, en el segon torn els/les alumnes de  1r,2n i 3r, i en el tercer torn 

dinaran 4t, 5è i 6è. L’espai de menjador es netejarà i es ventilarà després de cada torn.  

Les taules es disposaran de tal manera que es conservi un espai d’1,5m entre els grups, 

d’aquesta manera es crea la separació necessària per a que puguin entrar els tres grups per torn 

i es respecti el grup de referencia i la distància entre els/les integrants dels diferents grups. 

Es determinen els espais concrets a fer servir en el moment del pati i en el moment del WC. 

Les entrades dels alumnes de primària sempre seran per la porta del darrera de l’edifici d’infantil  

i les sortides sempre per la porta que dona al pati del davant d’infantil 

Els dies de pluja tots es quedaran a l’aula a excepció dels alumnes que els toqui el torn de 

menjador, ens aquest cas es seguirà el mateix protocol. 
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 DISTRIBUCIÓ GENERAL 

 

 

 

 

 

CURSOS 

TORNS 

P3, P4 i P5 

 
1r, 2n i 3r 4t, 5è i 6è 

1r torn 12:00 a 

13:00 

WC P3 classe* 

WC P5 i P4: WC de P5* 

 

WC*: 

1r WC de P5* 

2n WC de P5* 

3r WC 1r Pis* 

WC* 4t i 5è  planta baixa, 

per grups de referència i 

desinfectant després de 

cada ús. 

WC* 6è 1r pis 

DINAR CLASSE CLASSE 

2n torn 13:00 a 

14:00 

P3 Migdiada 

P4 i P5 Pati: ** 

Educació Infantil dividit en 

4 zones: 

.- 2 laterals  

.- 2 centrals  

DINAR 

PATI:** 

Espais dividits en 9 zones: 

.- 4 pistes 

.- 2 Miró 

.- 2 Odeó 

.- 1 Porxo 

3r torn 14:00 a 

15:00 

PATI:** 

Espais dividits en 9 

zones: 

.- 4 pistes 

.- 2 Miró 

.- 2 Odeó 

.- 1 Porxo 

DINAR 

Els de 6è dinen a l’aula de 

robótica 

 ESCALES 

P3-P4 I P5  

Escala principal: 

separats en grups i 

guardant distància. 

ESCALES 

1R-2N-3r 

Escala principal: 

separats en grups i 

guardant distància. 

ESCALES 

4t-5è-6è 

Escala principal:  

separats en grups i 

guardant distància. 

*Desinfectar en acabar 

**  Fer-ho de forma rotativa 

L’escola marcarà quins són els patis a utilitzar per als grups de referència. 


