
educación

Com cada setembre, estem esperant l’arribada del teus fills a l’escola, si bé enguany la tornada serà atípica 
per raons obvies. Estem vivint una situació mai vista i és per això que el nostre principal objectiu es aconseguir 
que els nens/es s’adaptin de la millor manera possible.

Des de Mediterránea Educació estem contínuament adaptant els nostres processos i serveis a les necessi-
tats del moment i dels nostres clients. Treballem en processos de millora de manera continua i estem atents 
cada dia al desenvolupament de la pandèmia per tal d’aplicar les mides necessàries. Així doncs, hem aplicat les 
mesures adients per tal d’assegurar que alumnes, equips i personal educatiu disposin de les màximes garan-
ties de seguretat en els nostres menjadors escolars. 

Sempre hem posat el focus en la seguretat alimentaria i la qualitat del servei 
i la flexibilitat, però aquest curs ho farem amb una especial dedicació per 
l’excepcionalitat de la situació que afrontem.

Totes les mesures preses compleixen amb les recomanacions oficials dels organismes públics referents al 
sector.

L’inici dels curs escolar suposa un punt d’inflexió per a la recuperació de la normalitat a la nostra societat i 
per tant, el debat en vers ella és tant intens com important.

Tenim un compromís amb les famílies i amb la societat per tal de garantir espais segurs i oferir el nostre 
coneixement i esforç en una tasca de tanta importància com és l’educació i la cura dels nostres fills.

Des de l’equip d’Educació Mediterránea us agraïm la vostra confiança.

Els nostres procediments de seguretat contra la 
Covid 19 estan certificats per Bureau Veritas.

Tornem a l’escola, 
tornem segurs

El nostre objectiu és clar. Convertir els menjadors escolars en espais segurs i donar tranquil·litat a les famí-
lies. Per tal d’ aconseguir-ho hem pres tota una sèrie de mesures que volem compartir amb vosaltres:

 Intensificació de la neteja i desinfecció del centre. 
 Reforçament de les mides higièniques per part del nostre personal del centre.
 Formació en prevenció de tots els nostre equips.
 Increment del control de proveïdors i producció.
 Increment de la comunicació als nens/es de les mesures de prevenció.
 Col·locació de senyalística i cartellería recordant les mides de seguretat.
 Assistència per part dels nostres monitor/es per controlar l’entrada i la sortida dels alumnes.

 Redistribució dels espais per garantitzar els 1,5 metres de distància.

 Adequació de l’aforament en els espais disponibles.
 Servei assistit al menjador restringint la manipulació de l’alumnat; pa, iogurts, gerres d’aigua, etc.
 Col·locació de mampares, si fos necessari, per garantir els 2 metres de separació.
 Tant al pati com en altres zones comuns, els nens/es es dividiran en grups per tal de minimitzar el contacte.



Resum de les mesures que durem a terme a les escoles: 

Distància de seguretat Menys aforament, més torns

Personal qualificat
Adaptació i neteja de 

l’espai

Senyalització i control 
d’entrada i sortides

Control de proveïdors

Desinfecció dels 
menjadors

Cartellera informativa Control dels monitors

Benvinguts al 
menjador de l’escola 
dels vostres fills/es

educación


