
 
 

 

 

PLA D’ACTUACIÓ   

PER EL CURS 20-21  

PER EL MENJADOR ESCOLAR 

ESCOLA JOSEP TARRADELLAS   

EN EL MARC DE LA 

PANDÈMIA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INDEX 

1. Introducció 

 

2. Objectiu del pla d’actuació 

 

 

3. Protocol  de prevenció d’higiene 

3.1 . Neteja desinfecció i ventilació 

3.2 . Mesures de prevenció personal 

3.3 . Gestió de casos 

 

4. Espai menjador 

4.1 – Organització 

4.2 – Torns 

4.3 – Horaris 

 

5. Espai de patis 

5.1. Organització 

5.2. Torns 

5.3. Horaris 

 

6. Espai cuina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Introducció 

L’obertura del menjador escolar és una necessitat i alhora un repte. Som 

conscients que un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre 

la salut dels infants tant física com emocional. 

Per això el servei de menjador no pot quedar al marge i ha d’oferir el 

servei per garantir el desenvolupament personal i social de tots els usuaris 

i alhora complir amb els nostres objectius educatius, atendre a la 

diversitat, i assolir la igualtat d’oportunitats. 

La crisi sanitària continua i és necessari d’unes mesures específiques i 

establertes que canvien força el nostre funcionament.  

És primordial que tota la comunitat educativa, claustre de professors, 

equip de monitors/es, equip de cuina, empresa que gestiona el servei i 

famílies s’involucrin i es comprometin per respondre i protegir les mesures 

de protecció i la traçabilitat. 

L’obertura del servei de menjador 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 del servei de menjador en relació a la prevenció i control de la 

Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Objectiu del pla d’actuació 

Aquest document té com objectiu principal garantir la protecció de la salut 

dels infants i de les persones que gestionen el servei de menjador, la 

correcta gestió de les mesures de prevenció i el dret d’una educació de 

lleure de qualitat per a tots els infants. 

És important poder treballar amb la màxima normalitat possible donant 

continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures seguides per la 

normativa. 

- Tots els infants ham de tenir accés al servei de menjador. 

- Vetllar per una educació del lleure amb la màxima normalitat 

possible, respectant i seguint les instruccions sanitàries 

- El menjador ha de ser un espai segur amb el mínim de risc possible 

- Segons les mesures proposades, l’equip educatiu del servei de 

menjador ha d’estar en condicions de contribuir al control de 

l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i contactes. 

 

3- Protocol de prevenció d’higiene 

3.1. Neteja, desinfecció i ventilació 

Planifiquem una ventilació, neteja i desinfecció adaptada a l’espai de 

menjador. La ventilació serà necessària com a mínim abans de l’entrada i 

la sortida dels usuaris. En el cas que es facin diferents torns, es ventilarà 

sempre abans i després d’una torn establert, la seva duració serà de 10 mi. 

Tot i així si és possible, mantindrem les finestres sempre obertes. 

La neteja i posterior desinfecció del material utilitzat durant el servei es 

realitzarà de manera periòdica, sempre després de cada torn i de cada 

àpat respectivament. Seguirem les recomanacions de Neteja i desinfecció 

en establiments i locals de concurrència humana. 

Mantindrem les portes obertes de l’espai, evitant així el contacte de les 

manetes. 

 



 
 

3.2. Mesures de prevenció de 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 ).  

L’organització de l’espai tant al menjador com al pati d’un grup estable ha 

d’assegurar, en la distribució de l’usuari, una distància interpersonal 

mínima d’1 metre. 

Higiene de mans: 

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’una activitat o taller que es requereix material 

fungible. 

- Abans i després d’anar al WC 

EcoAtaula garanteix punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador. 

L’equip d’educadors treballarà amb mesures adaptades com cançons o 

dinàmiques per fomentar el rentat de mans. 

 

 

 

 



 
 

3.3- Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 tant a l’espai 

menjador com de patis és el/la coordinador/a. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 a l’espai menjador: 

1- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.  

2- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3- S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4- En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 

061. 

5- L’empresa EcoAtaula ha de contactar amb direcció de l’escola que 

serà l’encarregada de comunicar al servei territorial d’Educació per 

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

4- Espai menjador 

4.1 Organització 

Infantil: 

El menjador d’infantil funcionarà per torns i s’utilitzarà el menjador 

d’infantil i la classe de psicomotricitat, per portar a terme el protocol de 

distàncies i desinfecció entre grups. 

Els nens i les nenes estaran separats per classes amb el seu monitor de 

referència en tots els espais. 

En tot moment les gerres seran manipulades pel monitor. 

A les 12:15h les monitores d’ EI3 A I Ei3 B netejaran i desinfectaran l’espai 

de menjador d’infantil i muntaran taules cada una respecta’n l’espai que 

utilitzarà amb el seu grup, a la part dreta s’hi seurà EI3 A I a la  part 

esquerra amb la distancia establerta el grup de EI3B. A les 12’30 cada 

monitora anirà a la seva classe a buscar el grup per passar llista, rentar 



 
 

mans i a les 12’40h anirà el menjador per la porta del pati l’altre grup farà 

el mateix però no sortirà de l’aula fins que l’altra grup ja estigui assegut; 

cuina haurà servir el 1r plat , el 2n plat i les postres el serviran les 

monitores . 

Una vegada els nens han acabat i les monitores han netejat taules i 

desinfectat a les 13,30h marxaran del menjador per la porta del pati cap a 

la seva aula la monitora es posarà a la porta i donarà gel per netejar-se 

mans. 

Aquest any s’haurà de valorar si reposen a l’aula; el nen que ho necessita 

amb algun llitet, la resta reposarà a l’aula amb contes cançons… 

A les 12:15h una monitora d’EI4 A  i EI4 entra per netejar desinfectar i 

muntar l’aula de psicomotricitat . Cada monitora neteja i munta les seves 

taules. 

 A les 12’30h les monitores van a buscar els nens a l’aula per dinar, aquest 

grups passarà per el passadís escalonadament. Primer EI4A i quan estigui 

assegut sortirà de l’aula EI4 B. Farem el mateix alhora de sortir.   Les 

monitores seran les que serviran el menjar la cuina haurà de portar un 

carro amb el 1r,2n i postres  a l’aula. 

A les 13:45h les monitores netegen i cuina desinfecta  i muntat perquè els 

nens quan arribin tinguin el dinar a taula. La monitora serà la que servirà 

el 2n i postres, els infants seuran  el menjador mantenint distàncies a la 

part dreta EI5A  i a la part Esquerra EIB, hauran entrat escalonadament un 

grup de l’altre i marxaran igual cap a la seva aula.  

 

 



 
 

Primària: 

A les 12’20h els monitors/es aniran a les aules des de 1r fins a 3r per 

passar llista i baixar escalonadament el pati o el menjador depenent del 

torn de dinar el monitor es posarà a la porta i si hi ha disponibilitat anirà 

baixant per l’escala el pati el lloc que s’ha disposat per fer esbarjo . Ells 

grups utilitzaran el mateix lloc on fan a l’hora del pati de l’escola. 

Els primers de baixar serà 2n per la part Esquerra del 1r pis 2n Ai desprès 

2n B amb el seu referent mentrestant els grups de 1r es rentaran mans 

amb el seu monitors 1r A el lavabo de nens,1r B el lavabo de nenes per la 

porta i  pica esquerra  i 1rC al lavabo de nenes per la porta dreta i pica 

dreta el monitor serà el que donarà pas per baixar escalonadament quan 

l’escala estigui disponible. 

En el 2n pis estarà el grup de 3r que una vegada el monitor ha passat llista 

i l’escala estigui lliura baixarà per la part esquerra el pati el lloc assignat 

del pati per fer esbarjo i 4t una vegada el monitor ha passat llista anirà a 

rentar mans el 4t A el lavabo de noies i el 4tB el lavabo de nois i baixaran 

el menjador per entrar a dinar una vegada tot 1r estigui assegut a taula 

haurà unes taules de distanciament d’un grup amb l’altra aquest torn 

tindrà el plat a taula i els estris posats un monitor entrarà al es 12h per 

netejar, desinfectar i muntar taules cuina servirà el 1r plat  el 2n plat i 

postres el monitor els disposarà amb vols per que els cap de taula sigui 

l’encarregat de portar a la resta. Una vegada el grup ha acabat el monitor 

farà la neteja de taules i cuina la desinfecció. Aniran surtin per grups amb  

els espais de distanciament cap el lloc assignat d’esbarjo. 

El grup de 2n A  cap a les 12:20h anirà a rentar mans el lavabo de noies de 

la planta baixa i farà fila el costat de l’escala i el 2nB rentarà mans els  



 
 

lavabos  del vestuari de noies i farà fila a la rampa, entraran a les 12:30 h 

al menjador escalonadament on les taules estaran muntades per els cap 

de taula amb la coordinadora que serà la que supervisarà l’espai.  

Cuina haurà preparat els carros amb estris per fer l’autoservei amb vols 

per taules. 

Una vegada 3r entra el menjador el grup de 4t renta mans el lavabo de 

nois a la planta baixa  i fa fila a l’ escala per entrar quan tot 2n està assegut 

i el 5è B rentarà mans els lavabos del vestuari de nois i farà fila a la rampa 

entra’n escalonadament les taules estaran posades per els responsables 

de muntar i netejar i cuina haurà preparat un carro amb vols i menjar 

perquè el monitor faci autoservei els nens. 

Aquest grups disposaran del menjador fins les 13:50h per menjar i anar 

surtin esglaonadament el pati el seu lloc assignat amb el monitor referent. 

A les 13:50h el grup de 5è rentarà mans el lavabo de noies de la planta 

baixa una vegada ja estigui net( per el servei de neteja de l’escola)   els 

lavabos del vestuari de noies faran el mateix que els grups anteriors per 

poder entrar el menjador i per últim el grup de 6è A rentarà mans el 

lavabo de nois planta baixa, el B els lavabos vestuari de nois  i el C el 

lavabo de nois una vegada el 6èÀ estigui entra’n el menjador. 

Aquest grup del menjador una vegada acaba de menjar ja aniran 

directament a l’aula esglaonadament respectant distancies d’un grup amb 

l’altre per les escales. 

 

 



 
 

4.2 Torns 

Infantil: 

Hi hauran dos torns de menjador: 

- 1r torn de 12:50h a 13:50h – EI3 ( aula psico) 

                      12:30h a 13:30h –EI5 ( menjador infantil) 

- 2n torn de 13:40h a 14:40h – EI4 ( menjador infantil) 

 

Primària: 

1r torn: de 12:30h a 13:10h – 1r i 2n 

2n torn: de 13:20 a 14:00h – 3r i 4t 

3r torn: de 14:10 a 15:00h – 5è i 6è 

 

4.3 Horari 

Infantil: 

 EI 3: 

De 12:15h a 12:30h, neteja, desinfecció i muntatge aula psicomotricitat 

12:40 a 12:50h recollida d’infants, passem llista i rentem mans 

De 12:50 a 13:50 àpat i de nou, neteja i desinfecció 

De 13:50 a 14:45, rentar mans, migdia o repòs  a l’aula. 

EI5 

De 12:10 a 12:20h neteja, desinfecció i muntatge menjador  

De 12:20 a 12:30 recollida d’infants, passem llista i rentem mans. 

De 12:30 a 13:30 àpat i de nou, neteja i desinfecció 

De 13:35 a 14:45 espai de lleure 



 
 

EI4: 

De 12:30 a 12:45 recollida d’infants i pasem llista, monitor/a neteja, cuina 

desinfecta 

De 12:45 a 13:15 espai de lleure al lloc assignat per l’escola (diferenciem el 

grup A i el B amb l’espai obligatori) 

De 13:15 a 13:40 rentem mans i entrem al menjador 

De 13:40 a 14:40 àpat i rentem mans 

Primària: 

1r i 2n: 

De 12:20 a 12:30 recollida d’infants i passem llista 

12:30 a 13:10 rentem mans i àpat 

13:10 a 14:30 monitor/a neteja i cuina desinfecta  espai de lleure al pati al 

lloc assignat 

14:30 a 14:50 rentem mans, posem gel i cap a l’aula 

3r i 4t: 

De 12:20 a 12:30 recollida d’infants i passem llista 

De 12:35 a 13:10 espai de lleure al pati al lloc assignat 

De 13:10 a 13:15 rentem mans 

De 13:20 a 14:00 àpat 

De 14:00 a 14:35 posem gel i anem cap a l’aula 

5è i 6è: 

De 12:30 a 12:35 recollida d’infants i passem llista 

De 12:35 a 14:00 espai de lleure al pati al lloc assignat 

De 14:00 a 14:05 rentem mans 

De 14:10 a 14:55 àpat 



 
 

De 14:55 a 15:00 posem gel i pugem a l’aula (qui neteja i desinfecta?) 

 

5-Espai patis 

5.1 Organització 

Tant per Infantil com per Primària els espais de patis estaran assignats 

conjuntament amb l’escola. 

5.2 Torns 

Infantil: 

Hi hauran dos torns de patis especificats al següent punt. 

Primària: 

Hi hauran dos torns de patis especificats al següent punt. 

 

 

5.3  Horaris 

Infantil 

EI 5: de 13:40 a 14:45 espai de lleure 

EI 4: de 12:45 a 13:15 espai de lleure al lloc assignat per l’escola 

Primària: 

1r i 4t:  de 13:15 a 14:30 

2n i 5è: de 12:35 a 13:10 

3r i 6è: De 12:35 a 14:10 

 

 

  



 
 

6-Espai cuina 

A l’espai cuina es farà un reforç de les mesures i practiques higièniques 
durant la preparació i manipulació dels aliments en zones de recepció, 
manipulació, processat i elaboració d’aliments.  

Es faran servir productes de neteja i desinfecció més adaptats per 
l’acondicionament de les instal·lacions, equipaments i utillatge de cuina. 
Es treballarà amb equips de protecció individual (guants, mascaretes, 
ulleres de protecció) segons les necessitats de cada lloc de treball i fent ús 
freqüent d’hidrogel i/o rentat de mans amb un sabó específic per garantir 
la higiene personal. 

Desinfecció, a més de 80°C al rentavaixelles, de tot el material utilitzat per 
l’elaboració, distribució i servei dels menús i neteja amb productes 
virucides homologats i autoritzats per una correcta desinfecció de les 
superfícies. 

 


