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1.INTRODUCCIÓ 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació 

de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 

interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura 

amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. Per tant, hem de 

poder oferir el servei de menjador escolar en la franja del migdia. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte.  

Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com 

emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més 

desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 

 Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta 

normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al 

desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de 

pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de 

la població. 

 Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres educatius, abans es 

podran curar les ferides deixades per aquesta crisi.  

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 

d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre 

ella del sistema educatiu.  

Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles 

s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les 

mesures de protecció i la traçabilitat. 

 Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades publicades 

semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia.  

La clínica que presenten sovint és lleu i en molt pocs casos desenvolupen formes greus. El pas 

de la primera onada epidèmica de la COVID-19 a Catalunya ha confirmat que els infants 

presenten quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que els adults. Si 

s’acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la infecció́ 
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per SARS-CoV-2, això̀ tindria una relació́ directa amb l’efectivitat del tancament dels centres 

escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures socialment més 

doloroses.  

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre 

d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 

normativa existent. 

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola 

en relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 

 

2.OBJECTIU DEL PLA 

Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

oferir amb les màximes garanties el servei de menjador escolar. A més, també garantir 

que tot el personal de Picant de Mans apliqui les mateixes mesures durant el servei de 

menjador. 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 del pla de 

l’escola Sobirans i el de la Secretaria de Polítiques Educatives. 

En una societat amb grans incerteses, cal que es pugui treballar amb la màxima normalitat 

possible. Cal donar continuïtat al funcionament escolar aplicant les mesures sanitàries de 

protecció. 

L’escola Sobirans s’organitzarà amb grups de convivència i socialització estables. 

Això fa que el grup tingui una relació propera i quotidiana i això permet que no sigui 

necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta d’1,5 metres 

ni l’ús de mascareta, en aquests grups de convivència estable. 

Durant el curs escolar 2020-2021 a l’estona de menjador intentarem mantenir els grups 

estables sempre que disposem de suficients recursos per part del departament per garantir el 

personal necessari. En cas de no disposar d’aquests recursos, garantirem grup estable a l’etapa 

d’infantil, 1r i 2n i a partir de 3r ajuntarem els grups estables per cursos. Durant aquest procés 

complirem rigorosament les mesures de protecció individual, utilitzant la mascareta, o 

mantenint la distància física de seguretat d’1,5 metres. 
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“El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de 

personal de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre 

finançat amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el 

marc de la COVID-19.” 

3.MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL: 

Distanciament físic: 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que 

tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per 

tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ).  

 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

▪ Abans i després dels àpats,  

▪ Abans i després d’anar al WC. 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

 En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

 ▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,  

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

▪ Abans i després d’anar al WC,  

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
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Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es 

recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de 

l’escola. S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per 

promoure el rentat de mans correcte i la seva importància. Cal que es col·loquin pòsters i 

cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts 

de rentat de mans. 

 

4.ÚS DE LA MASCARETA 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva 

aula o menjador. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables.  

Al pati, hauran de portar la mascareta si coincideixen amb altres grups. 

Els monitors hauran de portar sempre la mascareta durant la seva jornada laboral. 

 

COL.LECTIU INDICACIÓ TIPUS DE MASCARETA 
 
Educació infantil 3-6 anys 
 

 
Obligatòria 

 
Higiènica amb compliment 
de la UNE 

 
De 1r a 6è de primària 

Obligatòria  
Higiènica amb compliment 
de la UNE 

 

 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 
* Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 
* No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors. 
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5.CONTROL DE SÍMPTOMES 

 Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del 

curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 ▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment.  

▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes. 

 

6.ORGANITZACIÓ DEL GRUPS 

Seguint les indicacions del Pla d’Actuació per al curs 2020-21 del Departament, i tal com s’ha 

organitzat l’escola, intentarem seguir les recomanacions i treballar amb els mateixos grups 

estables que treballa l’escola. Però perquè això sigui possible, necessitaríem que el 

departament ens adjudiques uns 3-4 monitors més.  

Davant del dubte, de moment ens organitzarem amb els recursos que disposem, i si finalment 

rebem per part del departament alguna ajuda o personal extra adaptarem tots els grups a 

grups estables.  

Tindrem un total d’12 agrupaments.  Depenent del nombre d’inscripcions intentarem 

mantenir-ho de la següent manera. Tindrem 7 grups estables, i 5 grups per cursos.  

Cada grup, depenent de la ràtio tindrà un monitor adjudicat. 

L’horari de recollida serà a les 12:30h. 

S’ha de recollir i tornar els alumnes a la zona estipulada i seguint els fluxos de circulació 

establerts pel centre.  

Les recollides dels alumnes que es queden a dinar es faran de la següent manera: 

Tots els monitors han d’anar amb la mascareta i s’han de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de recollir els alumnes, i s’aniran fent rentat de mans cada vegada que 

sigui necessari. 
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INFANTIL: Un monitor per cada grup estable. El Monitor recollirà els alumnes a les aules a les 

12:30h. A les 15:00h també deixarà els alumnes a l’aula. En ser grup estable, fa que el grup 

tingui una relació propera i quotidiana i això permet que no sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal de seguretat establerta d’ 1,5 metres ni l’ús de mascareta, 

en aquests grups de convivència estable. Per tal hem d’evitar coincidir i compartir 

espais amb els altres grups estables i mantenir la distancia. 

 

1R i 2N: Un monitor per cada grup estable. Els monitors recolliran i entregaran els alumnes  al 

pati d’inicial al costat de la porta d’acollida. En ser grup estable, fa que el grup tingui una 

relació propera i quotidiana i això permet que no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta d’ 1,5 metres ni l’ús de mascareta, en 

aquests grups de convivència estable. Per tal hem d’evitar coincidir i compartir espais 

amb els altres grups estables i mantenir la distancia. 

 

3R A 6È: Un monitor per cada grup/curs depenent de les inscripcions. El monitor recollirà els 

alumnes de 3r i 4t a la zona de la pista, i els de 5è i 6è al passadís de l’entrada. 5è al passadís 

davant consergeria, 6è al vestíbul davant biblioteca. A les 15:00 tornarem els nens i nenes del 

menjador al mateix espai on els hem recollit. En principi, NO SERÀ grup estable. Per tant, els 

alumnes hauran d’anar sempre amb la mascareta, i al menjador haurem de deixar una cadira 

buida entre ells per garantir la distància. 

El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i 

marcarà quins grups accediran per cada punt. Utilitzarem els mateixos accessos. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.  

Abans d’entrar a les aules, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, 

mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.  

Durant la circulació dins del centre, en els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no 

coincideixin més d’un grup estable.  

Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 
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7.ESPAI DE MENJADOR 

El servei de menjador escolar, es realitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 

Com el menjador és un espai molt concorregut, oferirem tres torns de menjador per tal de 

garantir el distanciament de seguretat entre els grups. 

Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups 

estables.  

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.  

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

Cal organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups al menjador.  

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira 

buida entre ells per garantir la distància. 

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Tindrem una persona 

encarregada de fer aquestes tasques cada dia i a cada torn. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa ni fruita al centre de la taula).  

L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui el monitor responsable del grup qui 

la serveixi. 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats 

preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, 

cal garantir la separació entre els grups d’alumnes.  

Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, 

cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. 

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

No cal utilitzar elements isotèrmics. 

Els monitors han d’utilitzar obligatòriament la mascareta dins del menjador. 
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Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 

reduït de menjador, farem torns: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 
 

P-3 1R TORN 12:40 A 13:15H 

P-4 1R TORN 12:40 A 13:15H 
P-5 1R TORN 12:40 A 13:15H 

1R 1R TORN 12:40 A 13:15H 

2N 2N TORN 13:25 A 14:00 
3R 2N TORN 13:25 A 14:00 

4T 2N TORN 13:25 A 14:00 
5È 3R TORN 14:10 A 14:45H 

6È 3R TORN 14:10 A 14:45H 
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PLÀNOL MENJADOR 1R TORN 12:40 A 13:15H 

     DE P-3 A 1R GRUPS ESTABLES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

        

 
 

P-3 A      

 
 

    P-3B  

 
 

P-4A      

 
 

 

P-4B 
 

      

 
 

    P_5  

1r 
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   PLÀNOL MENJADOR 2N TORN 13:25 A 14:00 

  DE 2N A 4T GRUPS NO ESTABLES      

 

 
 

    2N  

 

 

 

 
 

3rA      

 

 

 

 
 

    3rB  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

    4TA  

 

 

 
 

4T B      

 

 

 
 

ESPORÀDICS      

 

 
 

ESPORÀDICS 



 
 
                                                                 PLA D’ACTUACIÓ MENJADOR ESCOLA SOBIRANS 2020-2021 

13 
- 

 

PLÀNOL MENJADOR 3R TORN 14:10 A 14:45H 

DE 5È I 6È GRUPS NO ESTABLES 

        

 
 

    5È A  

 

 

 

 
 

5È A      

 

 

 

 
 

    5È B  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

    6È A  

 

 

 

 
 

6È B    6È A  

 

 

 
 

6È B      

 

 
 

5È B 
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8.DIES DE PLUJA 

Els dies de pluja només podrem utilitzar els espais autoritzats. 

Biblioteca, gimnàs, aula d’acollida i aula d’informàtica. 

Crearem una graella amb els horaris i llocs que pot utilitzar cada grup.  

Totes les aules que no pertanyen a un grup estable, és a dir, que són compartides es podran 

fer servir seguint les pautes establertes. Es recomana que la rotació de diversos grups en un 

mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar 

l’espai i el material d’ús comú. 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització i prevenció de contagi per la COVID-19, es 

recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup 

estable, aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 

d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

En cap cas, es podrà utilitzar cap altre espai ni material que no hagi estat autoritzat 

prèviament.  

Hem de tenir en compte que no podem ocupar els espais dels grups estables. 

 

9.ACTIVITATS  

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús 

de la mascareta. 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix 

grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 

També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva 

utilització. 
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10.PATIS  

Abans de sortir al pati, cada agrupament haurà de rentar-se les mans i portar la mascareta (a 

partir de 1r). 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. Com farem tres torns de menjador els patis quedaran 

bastant descongestionats.  

Organitzarem els patis per zones i dies i així els grups podran anar fent rotacions.  

Hem de tenir en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.  

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir 

entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres 

caldrà l’ús de mascaretes. 

Patis de P-4, P-5 1R I 2N. 

Pati d’infantil, el dividirem en tres parts, una part per cada grup, P-4A, P-4B i  P-5.  

El material cada grup utilitza el seu, no el podem barrejar, no el podem compartir. 

Pati de 1r i 2n, l’utilitzarà 2n. 

Pati de 1r, utilitzarem el pati del porxo. 

Patis 3R a 6È 

Dividirem el pati en 4 zones, una per 3r, una per 4t una per 5è i una per 6è. Cada grup 

utilitzarà la seva zona i els anirem oferint diferent  material. Procurarem no ocupar la 

pista i deixar-la lliure perquè cada grup hi pugui fer alguna activitat setmanal. 

 

11. LAVABOS 

Els lavabos estaran distribuïts per fer-se servir per diferents agrupaments. Tot i això, cada 

agrupament té el circuit establert per anar al lavabo. És important que l’alumnat faci servir la 

mascareta per anar-hi, es renti les mans abans i després de fer les necessitats i torni a l’espai 

estable seguint el circuit marcat. Cal garantir una neteja i desinfecció constant dels lavabos. 
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12.MIGDIADES DE P-3 

Oferirem la possibilitat de fer la migdiada, sí podem disposar de dues aules per fer-ho 

en condicions, ja que a P-3 hi haurà dos grups estables de convivència i no el podrem 

ajuntar. Un cop tinguem fetes les inscripcions organitzarem el dormitori. 

 

13. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 

circulació dels diferents membres en llocs i moments determinats.  

RECOLLIDA I ENTREGA DE L’ALUMNAT 

Les recollides de l’alumnat que es queden a dinar es faran de la següent manera: 

INFANTIL: Un monitor per cada grup estable. El Monitor recollirà els alumnes a les aules a les 

12:30h. A les 15:00h també deixarà a l’aula. 

1R i 2N: Un monitor per cada grup estable. Els monitors recolliran i entregaran els alumnes al 

pati d’inicial al costat de la porta d’acollida. 

3R i 4t: Un monitor per cada grup. Els monitors recolliran i entregaran els alumnes al pati a la 

zona estipulada. A les 15:00h els deixarem al mateix lloc.  

5è i 6è: Un monitor per cada grup. Els monitors recolliran i entregaran els alumnes al passadís 

de l’entrada.  

El centre identificarà tots els accessos possibles i establirà els punts d’entrada i sortida, i 

marcarà quins grups accediran per cada punt. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.  
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14.PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

Bàsicament utilitzarem el mateix protocol que l’escola en cas de detectar un possible 

cas d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-

19 al centre educatiu. 

1.Se l’ha de portar a un espai separat i preparat per aquests casos, que serà l’actual aula verda. 

Aquesta aula passarà a ser l’espai COVID-19.  

2. El funcionament serà que el monitor el portarà a l’espai COVID19 i avisarà a la coordinadora. 

A partir de llavors, la coordinadora es farà càrrec de l’alumne. Se li col·locarà una mascareta 

quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la coordinadora).  

3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat  trucarem al 061.  

5. Hem de fer saber a l’equip directiu el cas per tal que pugui contactar amb el servei territorial 

d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

 En cas que finalment es confirmi el cas, El departament de Salut Pública serà l'encarregada de 

gestionar els següents passos. 

 

14.PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 PERSONAL PICANT DE MANS. 

En el cas que algun treballador de Picant de Mans doni positiu, intentarem posar una persona 

de substitució. Però en el cas que hi hagi més d’un contagi alhora o gran part de pla plantilla es 

vegi afectada,  i hagi de fer un aïllament preventiu, no podrem oferir el servei. 
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16. PLA DE VENTILACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ. 

Picant de mans adaptarà el pla de neteja de cuina i menjador a la nova normativa i 

amb els productes homologats per la Covid-19. 

 

Garantirà la ventilació del menjador entre els torns i netejarà i desinfectarà el 

menjador entre torn i torn per garantir la higiene i seguretat de l’espai. 

 

En la franja del migdia, tindrem una persona responsable de dur a terme el pla de 

neteja del menjador. 

 

 

17. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES. 

A principis de setembre, enviarem un mail a les famílies amb les instruccions per 
apuntar-se al menjador. 
 
Aquest any les inscripcions seran telemàticament. 
 
Totes les famílies es poden comunicar cada dia amb el servei de menjador, per telèfon 

o WhatsApp al número 667 480 973. A través de l’App de Picant de Mans i per 

correu electrònic a correu@picantdemans.cat. 
 


