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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 han 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 durada 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 ).  

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. 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.   

 

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 

Seguint la línia pedagògica ja treballada anteriorment hi hauran certes 

funcions que s’adaptaran a la situació però que es seguiran duent a terme 

amb els infants:   

A cada grup classe hi haurà uns responsables de servei, encarregats de 

parar taula i en cas necessari ajudar a servir el menjar als  companys/es, 

omplir aigua de les gerres i desparar taula. 

En cada torn es contemplen 10 min per la desinfecció de l’espai utilitzat (dut 

a terme per un adult). 

4.2 Torns 

OPCIÓ A  2 torns  

OPCIÓ B 3 torns en diferents franges horàries  

 

 



 
 

4.3 Horari 

Opció A 

1 torn ( 12:40 a 13:30)  Comunitat de petits ( en cas que la logística sigui 

possible es dinarà a l’aula ) 

Espai menjador  

1r torn ( 12: 30 a 13:20) Comunitat Mitjans  

2n  torn ( 13:30 a 14:30)Comunitat Grans 

Comunitat petits ( I4 I I5 ) 

12:35 responsables de grup davant aula per la recollida  

12 :40 inici del servei amb prèviament feta la higiene personal de mans per 

les tutores. Comencen a dinar a les aules  

13:30 a 13:45 recollida material dinar i desinfecció de l’aula per part de les 

responsables    

 13:45 a 14:15  

el grup surt al pati ( grups classe I4) 

I5 es manté a l’aula fent ACTIVITAT 

14:15 entrada a l’aula dels dos grups ( A i B  I4 )  

14:20 surt I5 al pati amb el mateix criteri. 

14:25 a 14:50  

ACTIVITAT I4  

PATI I5 

14:50 a 15h recollida aula i entrada del pati I5, estona per tasques d’ higiene 

individual. 

Cada grup classe es repartirà el pati per no coincidir (  A i B ) dirigint-se un a 

la dreta i un altre a l’esquerra. En cas de canvis seran per seguir la línia del 



 
 

centre en l’organització d’exteriors. A l’entrada del pati els infants seguiran 

els protocols del PROCICAT de desinfecció i higiene personal.  

COMUNITAT MITJANS (1R/2N/3R)  

1R  

12:30 recollida aules (a la filera del grup estable) i anar al menjador.  

12:35 a 13:20 dinar  

13: 25 a 14:25 Pati en lloc indicat per l’escola  

14:25 a 14:30 recollida pati  

14:35 a 14:40 tornada a les aules (per la porta accés a la planta baixa costat 

menjador)  

2n 

12:35 recollida aules (a la filera del grup estable) i baixada al menjador  (per 

l’escala davant consergeria) 

12:35 a 13:20 dinar  

13: 30 a 14:30 Pati en lloc indicat per l’escola  

14:30 a 14:35 recollida pati  

14:40 a 14:45 tornada a les aules (per l’escala davant consergeria ) 

3r  

12:30 recollida aules  (a la filera del grup estable) 

12:35 baixada al menjador (per l’escala d’emergència pati –hort) 

12:40 entrada menjador   

12:40  a 13:20 dinar i sortida esglaonada   

13: 30 a 14:20 Pati en lloc indicat per l’escola  

14:30 a 14:35 recollida pati  

14:40 a 14:45 tornada a les aules (per l’escala d’emergència pati –hort) 



 
 

COMUNITAT GRANS  

4t 

13:25 recollida pati i tasques d’higiene als lavabos assignats per el centre  

13:30 entrada al menjador grup servei  

13:35 entrada grup classe  

13:35 a 14:30 DINAR  

14:35 a 14:40  sortida menjador + higiene personal 

14:45  pujada a classe escales (per l’escala d’emergència pati –hort) 

5è 

13:30 recollida pati i tasques higiene + entrada grup servei  

13:40 entrada grup classe menjador  

13:40 a 14:40 DINAR  

14:45 sortida menjador + pujada classe (per les escales costat menjador)  

6è 

13:30 entrada grup servei  

13:35 recollida pati + higiene personal  

13:45 entrada menjador grup classe  

13:45 a 14:45 Dinar 

13:50 recollida menjador + sortida  

13:55 entrada a l’aula (per les escales davant consergeria) 

 

 

  

Opció B ( totes les comunitats dinen a l'espai del menjador) 



 
 

1r torn  

12: 45 a 13 25 Comunitat Petits I4 i I5 ( aprox.57 infants ) excepte I3 (dinaran 

a les aules, aprox. 30 infants) 

2n torn  

13:30 a 14:15 Comunitat Mitjans (  aprox. 97 infants) 

3r torn 

14:20 a 14:55 Comunitat Grans  ( aprox. 93 infants) 

   

5-Espai patis 

5.1 Organització 

Els Espais al pati aniran en la línia del centre, ja que al matí ja faran una 

distribució i organització d’espais als diferents patis dels que disposen 3 en 

total.  

 1r torn amb la Comunitat de Grans  

2n torn amb la Comunitat de Mitjans. La Comunitat de petits  estan en un 

altre espai de pati en el mateix torn.   

5.2 Torns 

 Dos torns especificats al punt anterior. 

5.3  Horaris 

Els torns seran en funció de la baixada de l’aula: 

12:20 a 13: 20 Comunitat de Grans ( 4t, 5è i 6è)  

13:30 a 14:30 Comunitat de Mitjans ( 1r,2n i 3r) 

La Comunitat de Petits disposa d’un espai de pati diferenciat on es faran 2 

torns: 

I4 de 13:30 a 14:15 



 
 

I5 de 14:00 a 14:45     

Quan per motius climatològics no es pugui disposar dels espais exteriors es  

faran les  activitats a l’aula amb els controls necessaris de desinfecció.  

Tots els grups de convivència estables aniran a les aules respectives, amb el 

seu monitor/a. 

En el cas dels grups de 3r aniran al gimnàs, i els grups de sisè aniran a l’aula 

d’informàtica; ja que aquests 5 grups no disposen d’un monitor/a per a 

cadascun. 

Dins l’horari es contempla el treball d’higiene a la sortida  cap el  pati i abans 

del retorn a les aules. 

*Adjuntem la programació on s’especifica amb més detall. 

 

6-Espai cuina 

A l’espai cuina es farà un reforç de les mesures i pràctiques 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. 

 


