
                                                                                                                                     

             FUNCIONAMENT MENJADOR  I ACOLLIDES CURS 20-21 

 
FUNCIONAMENT: 
 
 

SERVEI  MENJADOR: 
 
• Mantenim l’espai ventilat: abans i després del servei,  i entre torn i torn 
obrirem portes i finestres durant 10 minuts. Les portes millor mantenir-les 
sempre obertes. 

• Suprimim temporalment les zones d’us col·lectiu i els elements a 
compartir (setrilleres, amanides, paneres, porta-coberts) fent un servei 
assistit. Un responsable de taula o monitor/a del grup estable farà la funció 
durant tot l’àpat. El mateix amb l’ús de gerres d’aigua amb el servei per 
part d’un únic infant o adult . 

• Una persona de la neteja farà  neteja i desinfecció després de cada torn: 
taules, cadires i punts de contacte freqüent.  

• Si el dinar es fa en una aula per la que hi passen diversos grups netejarà i 
desinfectarà també abans de fer-la servir com a espai per dinar. ( això 
nomes si fos el cas de necessitar un altre espai) 

• Es disposarà de gel hidroalcohòlic en l’entrada al servei de menjador i 
cada grup disposarà d’un. 

 

• On dinarem?  

En funció dels infants, els distribuirem al menjador, en 4 torns: 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del menjador 

• No sortirà cap infant a la zona de pati delimitada pel seu grup estable fins 
que no      finalitzin de menjar.  

• Els integrants grups estables s’asseuran junts.  

• Mantindrem  la distància entre taules de comensals, si no són de grups 
estables  

 

A l’espai de lleure  

• Al pati, no farem ús de les fonts, en el cas que hi hagin. Els infants beuran 
aigua abans de sortir a l’exterior i després.  

• Els espais seran per a cada grup estable. En cas de compartir l’espai amb 
un altre grup caldrà distribuir-lo mantenint la distància de seguretat entre 
grups i l’ús de les mascaretes.  

• Es mirarà de fer el màxim d’activitats possibles a l’aire lliure, i es 
presentarà una proposta de programació al centre.Aquesta també estarà 
penjada a la web de l’escola, perquè la pugueu consultar. 

 

Hàbits higiènics  

• Rentat de mans amb aigua i sabó en el moment d’entrar i de sortir del 
menjador, amb l’acompanyament d’un monitor/a.  

GRUP HORARI ESPAI 

P3 12:20-13:05 Menjador 

P4 12:20-13:05 Menjador 

P5 12:20-13:05 Menjador 

1r 12:45-13:30 Menjador 

2n 12:45-13:30 Menjador 

3r 12:45-13:30 Menjador 

4t A 13:30-14:15 Menjador 

4t B 13:30-14:15 Menjador 

5è A 13:30-14:45 Menjador 

5è B 13:45-14:30 Menjador 

6è A 13:45-14:30 Menjador 

6è B 13:45-14:30 Menjador 



                                                                                                                                     

• Rentat de mans amb aigua i sabó a cada canvi d’activitat/espai.  

 

SERVEI DE CUINA: 

 

• Reforcem els protocols per a una recepció segura dels aliments que ens 
porten els proveïdors. Mantenim els nostres estàndards de seguretat 
alimentària. Es prohibeix l’entrada de qualsevol envàs secundari a la cuina. 
A la recepció es procedeix a treure tots els envasos secundaris i llençar-los 
a una brossa especial. 

• Neteja i desinfecció de la vaixella a més de 82ºC als rentavaixelles de 
cuina. 

• Reforcem la desinfecció diària a punts de contacte freqüent. manetes, 
interruptors, taulells, mostradors, aixetes etc amb sol·lució de lleixiu 
0.1%.   

• Seguir garantint la seguretat alimentària dels àpats servits. Els nostres 
autocontrols de cuina estan dissenyats per evitar intoxicacions alimentaries 
de qualsevol tipus, inclosos els virus. Tot i això reforcem les mesures per 
garantir una alimentació segura. 

• Queda prohibit que entri personal no autoritzat a cuina, minimitzant el 
personal de pas (transportistes, tècnics de manteniment etc) en les 
instal·lacions mentre es cuina  

•La cuina es ventilarà 4 cops al dia durant 10 minuts mínim. 

 

 

MONITORS/ES: 

• Faran ús d’uniforme, mascaretes i equips de protecció individual, d’us 
obligatori i exclusiu a les instal·lacions escolars.  

• El personal del centre de l’espai de migdia, es prendrà la temperatura 
a l’arribada al centre i haurà un registre d’aquest diari. 

• Els uniformes i mascaretes de roba els renten diàriament a una 
temperatura superior a 60º. 

• Neteja continuada de mans cada cop que es canvia de tasca (abans i 
després de menjador, abans i després d’acompanyar infant al wc, 
abans i després d’anar al wc, a l’arribada al centre, abans del 
contacte amb els infants, abans i després de netejar mocs, vòmits,..) 
amb aigua i sabó, i en el seu defecte amb hidrogel. 

• En cas de símptomes (febre, tos seca, cansament,.. ) o ser un 
contacte directe d’algú amb cas positiu es comunicarà  a Recursos 
Humans i a coordinació de l’escola, i no vindran a l’escola a treballar. 

 



                                                                                                                                     

 
SERVEI ACOLLIDA Matí i Tarda: 

 

Hores entrades matí : 

7:30h 

8:00h 

8:30h 

• A l’hora d’entrar es trucarà al timbre, sortirà una monitora a 
buscar l’infant ,es desinfectarà mans i s’acompanyarà  fins  el 
seu grup estable. 

• Mantindrem  l’espai ventilat: abans i després del servei i obrirem  
finestres durant 10 minuts. Les portes es mantindran  sempre 
obertes. 

• Cada curs dintre del grup de convivència, farà servir un taula per curs 
amb separació. 

• Les activitats seran jocs de taula ( aquests jocs es desinfectaran cada 
dia, perquè al dia següent, els pugui fer servir un altre grup) i 
manualitats. 

• Els esmorzars es serviran directament a la taula i els serviran les 
monitores, per així evitar moviment dels infants. 

• A l’hora de la sortida els monitors acompanyaran als infants a les 
seves files, per grups estables. 

 

Hores sortides tarda: 

17:00h 

17:30h 

18:00h 

 

• A l’hora de la recollida de l’infant es trucarà al timbre, la 
monitora obrirà, i només  podrà entrar un adult a buscar 
l’infant, amb mascareta posada. 

• Es mantindrà  l’espai ventilat: abans i després del servei i obrirem  
finestres durant 10 minuts. Les portes es mantindran sempre 
obertes. 

• Cada grup estable, farà servir un taula amb separació. 
• Les activitats seran jocs de taula ( aquets jocs es desinfectaran cada 

dia, perquè al dia següent, els pugui fer servir un altre grup) i 
manualitats. 

 


