
CURS 2021-22

PROTOCOL DE MESURES DE l’ESPAI MIGDIA PER LA COVID 19

En aquest document redactarem quines són les mesures que es prendran durant

l’espai de migdia de l’escola per tal d’adaptar-nos a nova situació sobrevinguda per la

pandèmia de la Covid 19.

Aquestes mesures vénen marcades per les directrius donades pel Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya i s’adapten al Pla Provisional de escola on

s’estableixen els següents criteris:

“grups de convivència, distanciament físic (1,5 m entre grups no estables),
mesures sanitàries (ventilació d’espais, higiene de mans i materials, ús de
mascaretes en els diferents desplaçaments (a les entrades fins que no arribin a
les classes, pels passadissos, al anar al wc, a les sortides fins que no surtin per la
porta de l’escola).”

És el nostre interès i en el bé de tots, marcar un protocol que ajudi al

desenvolupament pedagògic i funcional de l’espai de migdia i que permeti complir

totes les mesures sanitaries marcades i és treball i responsabilitat de tots i totes que

aquest protocol es compleixi per tal d’evitar el contagi i la propagació del virus a

l’escola.

Així dons cal tenir en compte les següents condicions:

● Els/les alumnes s’agruparan en grups de referència o grups estables, que

es correspondran amb els  grups classe de l’escola.

● Hi haurà torns de menjador en els quals es garantirà la separació entre els

grups de referència.

● Les entrades i sortides al menjador i pati es faran de manera esglaonada

entre els grups de referència. Cada grup tindrà assignat per on ha d’entrar i

sortir cada dia del menjador i per on ha de pujar per anar a la seva classe

un cop acabat el servei de migdia.

● L’espai del pati serà dividit en diferents zones i cada zona serà ocupada de

manera rotativa al llarg de la setmana pels grups de referència. Aquesta

separació dels grups de referència a l’hora del pati, es fa per tal de garantir

la distància entre ells.

● Els dies de pluja tots es quedaran a l’aula excepte en el moment d’anar a

dinar al menjador en els respectius torns.
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● Cada grup de referència tindrà assignat un monitor/monitora.

● El menjador es farà servir a ser possible amb les portes obertes i si

aquestes han d’estar tancades (a l’hivern) el menjador es ventilarà de

manera obligatòria en acabar cada torn de menjador.

● Els grups de referencia s’han de rentar les mans abans d’entrar al menjador

i en sortir del mateix. Per tal de poder realitzar aquesta acció, cada grup de

referència tindrà el rentamans d’un lavabo assignat. Després de rentar-se

les mans, el lavabo s’haurà de desinfectar obligatòriament, netejant poms i

mànecs i altres elements que s’hagin tocat.

En relació amb al projecte “Serveix-te tu mateix” aquest no podrà desenvolupar-se

de la manera com s’havia fet abans, ja que s’ha d’evitar la manipulació contínua per

part de l’alumnat, dels estris a la taula (bols, collerons, culleres, gerres, etc).  Per tant:

● A la cuina es prepararan les safates amb el menjar que correspon a cada

taula de 8 alumnes i el monitor/monitora de cada grup el portarà a la

taula.

● La taula la pararà un/a sol alumne/a que serà l’encarregat/da. No es

pararà ni l’aigua ni el pa ni les amanides.

● El menjar el servirà el monitor/monitora de cada grup.

● L’aigua la servirà el monitor/monitora de cada grup.

● El pa el repartirà el monitor/monitora de cada grup.

● El grup es mourà de forma conjunta en els desplaçaments.

● Els/les  monitors/es han de fer servir la mascareta en tot moment.

● El monitor/monitora de cada grup recollirà la taula.

ESPECIFICITATS DEL SERVEI:

● El grup de P3 dinarà a les 12:30 al menjador. Es realitzarà la migdiada a la seva

aula. Conforme es vagin despertant podran fer ús del pati exclusiu que té l’aula

de P3.

El servei de migdia es realitzarà en dos torns. Cada grup de cada torn baixarà al

menjador de manera separada i esglaonada. L’espai de menjador es netejarà i es

ventilarà després de cada torn i es garantirà la separació entre els grups de

referència  mentre convisquin al menjador.
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● En el primer torn (de 12:30 a 13:40) menjaran els alumnes de P4-P5, 1r i 2n.

entraran de manera esglaonada Després de dinar sortiran del menjador, es

rentaran les mans i sortiran al pati, a la zona assignada.

● En el segon torn (de 13:40 a 15:00) dinaran els alumnes de3r- 4rt-5è i 6è.

Després de dinar sortiran del menjador, es rentaran les mans i sortiran al pati, a

la zona assignada.

Pica assignada  pel rentat de mans abans i després de dinar

GRUP LAVABO ASSIGNAT*
P3 Aula de P3
P4 Aula P4 i Pati abans de pujar
P5 Aula P5 i pati abans de pujar
1r Lavabo pati
2n Lavabo de planta per baixar
3r Lavabo vestíbul
4rt Lavabo vestíbul
5è Lavabo pati
6è Lavabo pati

*Es garanteix la desinfecció de poms, mànecs i d’altres elements que s’hagin tocat

després de què cada grup de referència hagi acabat de rentar-se les mans.

Es disposarà sempre de sabó i paper per eixugar-se les mans.

Escala assignada a cada grup per pujar i baixar al menjador*

GRUP ESCALA PER BAIXAR ESCALA PER PUJAR
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P3 Esquerra del vestibul Esquerra del vestibul

P4 Esquerra del vestíbul Escala exterior esquerra

P5 Esquerra del vestíbul Escala exterior esquerra

1r Escala final dreta Escala final dreta

2n Escala final dreta Escala final dreta

3r Escala central Escala central

4rt Escala central Escala central

5è Escala central Escala central

6è Escala central Escala central

*Els grups de referència baixaran i pujaran de manera esglaonada, sense trobar-se

entre ells.
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HORARI SETMANAL DE PATI

HORARIS
AL PATI

PISTA TRONCS
PETITS

PING.PONG-
PICNIC-SORR

AL

PAPALLONA
-TARIMA

SORRAL
PETIT-ESPLANADA

ZONA
DAVANT

MENJADOR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

-S’anira rotant cada 15 dies.

1. A les 12.30h cada monitora ha de recollir el seu grup a classe.

2. En cas de pluja cada grup estarà en la seva classe.

3. També disposem del gimnàs, aula de jocs, i espai tranquil per poder organitzar alguna activitat puntual.

4. 3r, 4t, 5è i 6è en acabar de dinar es renten les mans al menjador i pugen directament a classe. El pati l’han

fer abans de dinar.

5. P3 dinen i dormen a la classe. Podran sortir al pati d’infantil.

6. P4 i P5 baixen per escala de vestíbul i pugen per escala hort. 1r i 2n baixen i pugen per escala final. Resta

de grups baixen i pugen per escala central. Sempre mantenint la distància entre grups.
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