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Premisses Generals
Els grups d’infants seran grups estables de convivència, que vindran marcats per
l’escola (sempre i quan es pugui garantir una ràtio mínima).
Els fluxos de circulació per dins del centre (passadissos, escales, lavabos) aniran
marcats pel protocol establert per la mateixa escola. Durant aquests moments de
circulació pels espais de l’escola, els infants (a partir de primer de primària), hauran de
dur
sempre
la
mascareta.
A l’hora del lleure als espais oberts (patis), els infants a partir de 1er de primària també
hauran de dur les mascaretes en tot moment.
Els patis seguiran una distribució o parcel·lació dels espais, marcats pel centre i el
servei de menjador, per tal de garantir que cada grup estable gaudeixi del seu propi
espai. Els espais seran rotatius cada dia de la setmana.
Hi ha 3 moments vitals de rentat de mans: Abans d’entrar a dinar / abans del temps de
lleure, al sortir de dinar, i abans d’entrar a les aules quan s’ha finalitzat el temps de
lleure.
Tot el personal, tant de monitoratge com de cuina, hauran de dur en tot moment la
mascareta, així com ser conscients de la importància de respectar la distància de
seguretat i complir amb totes les premisses del protocol establert en aquest
document.
En el cas de detectar un possible cas amb símptomes de COVID-19, es seguirà el “Pla
de Confinament” establert per la mateixa escola (Veure el punt. Gestió de Casos del
protocol).

Funcionament i espais del servei
- On dinaran els infants?
Els espais per a l’hora de dinar dels infants són les aules d’infantil i el menjador.
Els infants que hagin de passar per la barra a l’hora de dinar, ho hauran de fer sempre
amb la distància de seguretat vers els seus companys, així com vers el menjar.
1r TORN
De 12,15h a 13,15h:
- 1r, 2n i 3r de primària: Dinaran al menjador. Funcionament “Taula parada”, es
trobaran la taula parada amb les safates i el menjar (muntarà el menjador
Auxiliar).
La recollida la farà el monitor/a de la taula als recipients i carros de recollida.
De 12,30h a 13,30h:
- Infantil de p3 a p5: Dinaran a les aules d’infantil de 12,30h a 13,30h (horari de
recollida orientatiu)
Funcionament “Taula parada”, es trobaran la taula parada amb les safates
(segons el curs muntarà el menjador Auxiliar cuina o monitora corretorns) i el
menjar el repartirà una de les monitores. La recollida dels utensilis i les safates
dels infants la faran les monitores.

ENTRE TORN I TORN S’HA DE DEIXAR UN MÍNIM DE 15 MINUTS PER A LA NETEJA I
DESINFECCIÓ DE L’ESPAI.

2n TORN de 13,30h a 14,430h
- 4rt, 5è i 6è de primària: Dinaran al menjador. Funcionament per “Linea”, els
infants passaran per la barra, respectant en tot moment la distància de
seguretat vers el menjar i vers els companys. L’auxiliar prepararà la safata de
l’infant amb els utensilis, el pa i el menjar i li donarà al final del recorregut.
L’infant amb la seva safata s’asseurà al seu lloc.
En el sistema de funcionament per “Linea”, cada monitor haurà de
desinfectar la barra un cop acabi de passar el seu grup estable.
La recollida la farà el monitor/a de la taula als recipients i carros de recollida.
Tots els infants comensals del menjador tindran un lloc fixe a la taula.
Els monitors de tots els grups seran sempre els encarregats de servir l’aigua als infants,
hi haurà per tant, una gerra per cada grup

Com posicionem les taules al menjador? (Dibuix/mapa)

A l’hora de repetir, com serà el sistema? Qui servirà? El monitor agafarà la safata de
l’infant i es dirigirà a cuina per a que allà li posin el menjar una auxiliar de cuina.

Quins lavabos podran utilitzar?
GRUP ESTABLE

TEMPS

LAVABO

P3 A i B

Durant tot el servei de menjador

Classe

P4 A i B

Durant el dinar (12.30h a 13.30h aprox) i quan Classe
recollim per anar a classe (14.30h a 15h)
Durant el temps de lleure ( 13.30h a 14.30h Lavabos del pati
aprox)

P5 A i B

Durant el dinar (12.30h a 13.30h aprox) i quan Classe
recollim per anar a classe (14.30h a 15h)
Durant el temps de lleure ( 13.30h a 14.30h Lavabos del pati
aprox)

1r A i B

Quan ens preparem per anar a dinar (12.15h) i Passadís de classe
quan recollim per anar a classe (14.30h a
14.45h)
Durant el temps de lleure (13.15h a 14.30h)

2n A i B

Lavabos del pati

Quan ens preparem per anar a dinar (12.15h) i Passadís de classe
quan recollim per anar a classe (14.30h a
14.45h)

Durant el temps de lleure (13.15h a 14.30h)
3r A i B

Lavabos del pati

Quan ens preparem per anar a dinar (12.15h) i Passadís de classe
quan recollim per anar a classe (14.30h a
14.45h)
Durant el temps de lleure (13.15h a 14.30h)

4t A i B

Lavabos del pati

Durant el temps de lleure i abans d’anar a dinar Lavabos del pati
(12.15h a 13.15h)
Quan recollim per anar a classe (14.30h a Passadís de classe
14.45h)

5è A i B

Durant el temps de lleure i abans d’anar a dinar Lavabos del pati
(12.15h a 13.15h)
Quan recollim per anar a classe (14.30h a Passadís de classe
14.45h)

6è A i B

Durant el temps de lleure i abans d’anar a dinar Lavabos del pati
(12.15h a 13.15h)
Quan recollim per anar a classe (14.30h a Passadís de classe
14.45h)



En cas de necessitar anar al lavabo durant l’estona que s’està dinant tenim
disponible el lavabo del menjador.



Cada vegada que passa un grup o un infant d’un grup per lavabos compartits
entre grups estables (lavabos pati i menjador) desinfectem les superfícies que
han tocat (aixetes, pom de porta, etc.)



En cas de necessitar que el monitor/a del grup acompanyi als lavabos del pati,
avisarà a un/a company/a que estigui amb el seu grup a prop per tal de fer-se
càrrec dels dos grups durant la breu estona d’acompanyar a l’infant al lavabo
per tal de garantir la seguretat en aquest espai de temps.



1r, 2n, 3r: Després de dinar (13.15h) s’higienitzen les mans amb gel
hidroalcohòlic.



4t, 5è, 6è: Després de classe i abans de baixar al pati (12.15h) s’higienitzen les
mans amb gel hidroalcohòlic.

Grup d’infantil
Les agendes aniran per l’aplicatiu Dinantia en els cursos de p3 i p4.

Els infants de P3 faran migdiada en un principi a les aules.
Tots els cursos faran ús de tovallons de paper.
Els infants de P3 duran cada dilluns el llençolet i la manta en una bossa, tot marcat
amb el seu nom, i el tornaran divendres per rentar a casa.

Organització monitors
Tots els monitors hauran de dur la mascareta en tot moment.
Per tal de respectar les mesures establertes pels protocols d’higiene i seguretat davant
la COVID-19, a la saleta de monitors només hi podrà entrar la coordinadora.
Els monitors i monitores tindran diverses zones per guardar l’uniforme de feina i deixar
les seves pertinences:
*Infantil : Cada monitor/a a la seva aula.
*1r i 2n: A un armari a la saleta de la coordinadora dins d’una bossa
*3r, 4t, 5è i 6è: A les guixetes habilitades al menjador.

A l’hora de dinar tot el personal ha de mantenir les distàncies de seguretat, i un cop
s’acabi de dinar, hauran de netejar amb el producte marcat el seu espai.
Abans de servir-se el dinar, cada monitor haurà de tenir cura d’higienitzar-se les mans.
Els monitors podran utilitzar els lavabos dels mestres de la planta carrer.
Tot el personal de l’empresa haurà de realitzar una formació de prevenció relacionada
amb les mesures d’higiene i seguretat, així com la gestió de la COVID-19.
La coordinadora serà l’encarregada de senyalitzar tots els fluxos de circulació pels
espais utilitzats durant l’horari del menjador, així com de senyalitzar amb cartells les
mesures d’higiene i seguretat de cada espai.
Cada grup baixarà per les escales més properes a la seva classe.
1er torn: esperarà per entrar al menjador a la zona que li correspon al pati (d’acord
amb la organització d’escola).
Després de dinar pujaran per les escales més properes a la pista de futbol i aniran a
rentar mans als lavabos de classe i tornaran a baixar per les escales més properes a
l’entrada del carrer pujades per esperar a la zona de pati que els correspon a cada
grup, des d’aquí, el desplaçament a la zona de lleure que els hi correspon cada dia.
Quan sigui l’hora de pujar a classe ho faran per les escales més properes a cada grup i
tornaran a rentar mans i anar als lavabos.

2n torn: baixaran de classe després dels companys/es que dinen al primer torn,
esperaran a la zona que li correspon al pati fins que es pugui desplaçar a la zona de
lleure que els hi correspon cada dia.
Després de l’estona de lleure pujaran per les escales més properes a la pista de futbol i
aniran a rentar mans als lavabos de classe i tornaran a baixar per les escales més
properes a l’entrada del carrer pujades per esperar l’entrada al menjador a la zona que
li correspon al pati.
Després de dinar pujaran directament als lavabos que els corresponen per tal de
higienitzar-se i esperar al mestre a l’aula.
L’entrada i sortida al menjador de tots els grups es farà per la porta d’accés des del
porxo.

Tasques de monitor/a amb el seu grup estable
Cada monitor anirà a recollir al seu grup estable a les aules. Al finalitzar el servei
també els acompanyarà a la seva aula.
Es seguiran els circuits establerts pel protocol de l’escola a l’hora de moure’s pel centre
cap al menjador o cap al pati, amb la prèvia senyalització que haurà fet la coordinadora
i l’equip docent.
Cada grup classer disposa d’una bossa de material de pati que el monitor baixarà i
pujarà cada dia al pati.
En cas que el material sortís del centre per accident (cas pilotes) o fos a parar a mans
d’algú que no és del grup estable, disposem de desinfectant per aplicar-lo al moment.
Les aixetes són un punt crític sobre el qual s’ha de posar molta atenció a l’hora
d’utilitzar-les.
Les aixetes del pati com dels lavabos restaran operatives però intentarem que el seu ús
sigui per la higiene de mans, ja que per beure aigua els infants disposaran de les
cantimplores a les classes a les quals podran accedir en els moments d’anar a rentar
mans; i dels gots en el moment de l’àpat.
En el moment de dinar, els infants guardaran les mascaretes en els dispositius que
duen ja a l’escola.
Temps de lleure. Degut a la situació esdevinguda per la COVID-19, durant aquest curs
no podrem desenvolupar el nostre projecte pedagògic. Per tant, en el moment del
lleure seguirem una pedagogia basada en treballar aspectes de higiene i seguretat,
d’una forma divertida i lúdica, així com afavorir les relacions socials dins d’aquesta
nova normalitat. És per això, que aquest curs és vital organitzar jocs a l’aire lliure fent
ús de material de fàcil desinfecció (pilotes, bitlles, cartes plastificades, teles, etc.)

S’han de respectar els espais a utilitzar de cada grup estable, per tal d’evitar el
contacte amb espais i material d’altres grups estables. Per aquest motiu és important
disposar d’una graella espai/temps on l’espai i el temps de cada grup estable pugui
estar controlat en tot moment.

- Graella espai/temps (general).

GRUP
ESTABLE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P3A

Migdiada

Migdiada

Migdiada

Migdiada

Migdiada

P3B

Migdiada

Migdiada

Migdiada

Migdiada

Migdiada

P4A

½ Terrassa
infantil

½ Terrassa
infantil

Sorral i
caseta

Pati
entrada

Parc interior

P4B

½ Terrassa
infantil

Sorral i
caseta

Pati entrada

Parc
interior

½ Terrassa
infantil

P5A

Sorral i
caseta

Pati
entrada

Parc interior

Pati
central

½ Terrassa
infantil

P5B

Pati
entrada

Parc
interior

Pati central

½ Terrassa
infantil

Sorral i caseta

1rA

Parc
interior

½ Terrassa
infantil

½ Pista
bàsquet

½ Pista
futbol

Terrassa classe

1rB

Pati central

Terrassa
classe

½ Pista
futbol

Sorral i
caseta

½ Pista
bàsquet

2nA

½ Pista
bàsquet

½ Pista
futbol

Terrassa
classe

½ Pista
futbol

Pati entrada

2nB

½ Pista
futbol

½ Pista
bàsquet

Terrassa
infantil

Terrassa
classe

½ Pista futbol

3rA

½ Pista
bàsquet

½ Pista
futbol

Porxo

½ Pista
bàsquet

Pati central

3rB

½ Pista
futbol

Pati central

½ Pista
bàsquet

Porxo

½ Pista futbol

3rC

Porxo

½ Pista
bàsquet

½ Pista
futbol

½ Terrassa
infantil

½ Pista
bàsquet

GRUP
ESTABLE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

4tA

½ Pista
bàsquet

Pati
entrada

Pati central

Parc
interior

½ Pista futbol

4tB

½ Pista
bàsquet

½ Pista
bàsquet

Pati entrada

Pati
central

½ Pista futbol

5èA

Pista futbol

½ Pista
bàsquet

½ Pista
bàsquet

Pati
entrada

Parc interior

5èB

Parc
interior

Pista futbol

½ Pista
bàsquet

½ Pista
bàsquet

Pati central

6èA

Pati central

Parc
interior

Pista futbol

½ Pista
bàsquet

Pati entrada

6èB

Pati
entrada

Pati central

Parc interior

Pista
futbol

½ Pista
bàsquet

Pla de pluja. On anirà cada grup/estable quan plogui?
Cada grup estable anirà a la seva aula.
Dinar de Mestres
Els mestres dinaran a la sala de mestres al segon torn de menjador.

