PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021
COVID-19
MENJADOR SANT MIQUEL
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ESPAI MENJADOR
L’estona de menjar es fa a l’espai habitual del menjador. És un espai on coincideixen diversos
grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable seuen junts en una o més taules, entre
grups diferents es manté la separació de taules. En el cas que en una taula hi hagi alumnes de
més d’un grup estable (ESO) es deixa una cadira entre ells per garantir la distància.
Durant el temps de menjador es fan dos torns:
PRIMER TORN:
Els nens i nenes d’Educació Infantil, entren al menjador acompanyats per les mestres i una
monitora, entren també 1r, 2n, 3r i 4t, que prèviament acompanyats del seus mestres han baixat
al pati on els monitors estan esperant als punts establerts per cada grup.
SEGON TORN
En aquest torn entren 5è, 6è i l’ESO, aquest alumnes també han baixat al pati on els seus
monitors els esperen al punt de trobada de cada grup.
Entre torn i torn es desinfecta les taules i cadires, la ventilació del menjador és constant durant
el servei , ja que les finestres estan sempre obertes.
HIGIENE DE MANS
Els nens i nenes d’Educació Infantil, es renten les mans a classe amb la ajuda del seus mestres,
de 1r a 4t d’Educació Primària fan higiene de mans amb la supervisió dels mestres i 5è , 6è i
l’ESO, es renten les mans al pati abans d’entrar al menjador.
Tots els grups es renten les mans quan acaben de dinar.
LÍNIA DE SERVEI
Els nenes i nenes d’educació Infantil es troben el menjar posat a taula per evitar incidències, la
resta d’alumnes des de 1r d’educació primària fins l’ESO, van passant per la línia de servei per
grups de convivència, entre grup i grup es guarda la distància reglamentària.
A diferència de cursos anteriors els alumnes no poden tocar res de la línia, són les persones
responsables del servei que donen la safata i el servei de taula, així com el pa i l’aigua.
Tots els alumnes porten la mascareta posada fins que comencen a dinar, una vegada finalitzen
tornen a posar-se la mascareta per deixar la safata en el punt de recollida establert i sortir al
pati.
ACTIVITATS DE LLEURE
Aquest curs totes les activitats de lleure es fan a l’aire lliure a excepció dels dies de pluja que
cada grup de convivència estable marxa a la seva classe.
Les activitats proposades aquest curs són bàsicament jocs dirigits a l’aire lliure.
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ESPAIS
La migdiada de P3 es fa a la sala de psicomotricitat, on els dos grups estan separats per un
passadís per garantir la distància, cada hamaca disposa d’una etiqueta amb el nom del nen/a
per que utilitzi sempre la mateixa, les monitores corresponents s’encarreguen de muntar i
desmuntar les hamaques i els llençols de cada nen/a. A més l’equip de neteja de l’escola utilitza
la màquina nebulitzadora per desinfectar-les.
P4 i P5 utilitzen el pati d’educació infantil, però en horaris diferents, de 13,50 a 14,15 h utilitza
aquest espai P5, un grup a la part esquerra i l’altre a la part dreta i desprès és P4 qui el fa servir
de 14,20 a 14,45h. El temps de lleure restant juguen a la classe on la monitora explica contes.
Educació primària i ESO van rotant espais setmanalment perquè tots puguin gaudir de les
diferents zones sense coincidir.
Si un alumne es troba malament la coordinadora pren la temperatura i si té febre es posa en
marxa el protocol establert per l’escola.
Tant l’equip de cuina com el de monitors es prenen la temperatura quan entren a treballar i
quan surten, això queda anotat en un registre. Si algun membre de l’equip tingués febre, ja no
es quedaria a treballar i s’avisaria l’escola per activar el protocol.
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