
 

PLA FUNCIONAMENT MENJADOR 20-21 

1. Justificació  

Aquest document, annex al Pla d’actuació del GEM, és específic per al funcionament del              

menjador i deriva de les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres             

educatius” establert pel Departament d’Educació.  

Cal considerar que al menjador hi ha participació de diferents cursos, per tant, la organització               

d’aquests grups es farà seguint la distribució Per cursos. En cas de necessitat puntual d’una               

interacció entre grups, s’aplicaran la mesura de distanciament i/o mascareta.  

1. Mesures de protecció i prevenció.  

1.1. Requisits d’accés.  

La família/tutors han d’emplenar el document de responsabilitat de la COVID-19 per a poder 

accedir al servei de menjador.  

Per poder reincorporar-se, l’alumnat ha de reunir els següents requisits: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (menors de 14 anys): 
- Febre o febrícula 
- Tos 

- Dificultat per respirar 
- Mal de coll 
- Congestió nasal 

- Mal de panxa 
- Vòmits i/o diarrees 
- Mal de cap 

- Malestar 
- Dolor muscular 

-  O amb qualsevol altre quadre infecciós. 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (majors de 14 anys): 

- Febre o febrícula 

- Tos 
- Dificultat per respirar 
- Mal de coll 

- Congestió nasal 
- Alteració del gust o de l’olfacte 
- Vòmits i/o diarrees 

- Mal de cap 
- Malestar 
- Dolor muscular 

-  O amb qualsevol altre quadre infecciós. 
● No es pot anar a l’escola, si l’Infant, adolescent o  la persona adulta presenta alguna de 

les següents situacions:  



 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19. 
- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COV-2, es 

valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric. 

També s’haurà d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i              
mantenir un contacte estret amb el/la tutora davant de qualsevol incidència. Caldrà que les              

famílies comproveu l’estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de               
sortir de casa. A l’entrada de l’escola, es prendrà la temperatura a l’alumnat. En el cas que                 
l’alumne tingui una temperatura igual o superior a 37’5 o presenti algun dels símptomes              

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

1.2 Personal actiu disponible.  

Equip menjador  SANED  

Coordinació  
 
Monitors 
 
Equip de neteja 

1 Persona de supervisió 
 
1 per cada curs 
 
2 persones a l ‘espai office 

Personal escola  

Coordinació  1 persona de coordinació 

 

 

1.3 Selecció i adequació d’espais. Senyalitzacions. Mesures de distanciament físic. 

● L’entrada al menjador haurà de fer-se amb mascareta 
● Els alumnes no es podran aixecar de la seva taula fins que acabin tots de dinar i 

realitzin la sortida al pati. 

● No es podran fer desplaçaments pel menjador, serà el monitor qui faciliti la tasca de 
recollida i delimiti la zona de moviment del grup. 

● Es mantindrà una distancia de 2 metres entre les taules dels diferents cursos. 

● Distribució dels menjadors: 

MENJADOR COMENSALS 
Gem petit 20 comensals per torn 
Gem gran  35 comensals per torn 
Gem gran 2 antiga aula de música 15 comensals per torn 
 

A tenir en compte per l’alumnat: 

● Les fonts d’aigua estaran fora de servei.  

● Els lavabos s’adjudicaran i organitzaran per grups. 
● Els espais del pati estaran limitats i s’adjudicarà un espai per a cada grup. 
● No es podrà accedir a les aules. 



 

● L’espai interior que es podrà utilitzar serà el gimnàs al GEM gran i la sala de                
psicomotricitat al GEM petit. 

● Els alumnes hauran de portar una bosseta a on guardar la mascareta per guardar-la              

mentre no es faci ús.  
● Els alumnes fins a 3r d’ESO no podran fer ús del telèfon mòbil. L’ús del telèfon ha de                  

ser de caràcter individual. 

● L’ ús de la bata a infantil serà només per l’espai de dinar i la bata ha de tornar a casa                     
cada dia per ser rentada.  

 

1.4  Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials.  

En l’alumnat, es requerirà rentat de mans:  

● A l’arribada i a la sortida del menjador 

● Abans d’entrar a l’aula 

● Abans i després d’anar al WC  

En el cas del personal , el rentat de mans es durà a terme: 

● A l’arribada al centre  
● Abans i després d’entrar en contacte amb aliments dels infants i dels propis  

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC  
● Abans i després d’anar al WC  

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

Al GEm petit els alumnes hauran de portar una bata que només s’utilitzarà durant l’estona de                

dinar. Aquest bata a haurà de ser higienitzada diàriament a casa. Els alumnes sortiran de l’aula                
amb la bata de menjador posada i es traurà abans de sortir al pati. Una vegada es faci l’entrada                   

de tarda a l’aula els alumnes guardaran la bata a la motxilla.  

1.5 Espais exteriors 

Els espais exteriors que s’utilitzaran durant l’estona de menjador seran els mateixos que             
s’utilitzin durant l’horari lectiu. Els espais del GEM petit seran el pati i la sala de                

psicomotricitat.  

 
Etapa Espai  

  

1r 2n 3r 4t 5è 
Primària Pista vermella dll dm dx dj dv 
 

Pista ciment  dm dx dj dv dll 
 

Pati de sorra dx dj dv dll dm 
 

Taula rodona, pont, música dj dv dll dm dx 
 

Entrada i davant 1r dv dll dm dx dj 
  

6èP 1r 2n 3r 4t 
SEC Pista vermella  dll dm dc dj dv 
 

Pista ciment dm dc dj dv dll 
 

Pati de sorra dx dj dv dll dm 
 

Taula rodona, pont, música dj dv dll dm dc 



 

 
 
       
 

Entrada i davant 1r dv dll dm dc dj 
 

1.6 Ús de mascaretes: alumnes, docents, personal. 

L’equip de monitors i el personal de l’escola hauran de portar mascareta durant tota la               

jornada.  

Els alumnes hauran de portar la mascareta durant tota la jornada de menjador, només es               

podrà treure la mascareta en el moment de dinar i quan la convivència a l’espai de joc o                  
activitat sigui només amb el grup estanc, en cas de coincidir amb altres grups s’haurà de tindre                 

posada la mascareta i mantindre la distancia social. 

1.7. Ús del servei de menjador  

Per tal de garantir les mesures de seguretat establertes i el control dels grups, les famílies                

han de realitzar el tràmit d’apuntar a l’alumne al menjador abans de les 9:15h. 

2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació.  

2.1. Selecció d’espais disponibles: zones accessibles, zones no accessibles, circuits  

La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà en cada canvi de torn i/o utilització               
d’aquests i es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i             
locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i                
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 
 
2.2. Entrades i sortides 
 

- L’horari del menjador estarà adaptat als horaris d’entrada i sortida de l’horari lectiu. 
- El monitor de referència recollirà i deixarà al grup als punts adjudicats, que seran els 

mateixos que en l’horari lectiu per tal de facilitar la organització d’espais. 
- No es pot accedir a cap altre zona o espai del que estan adjudicats. 

GEM GRAN Hora 
recollida 

Hora entrega  Punt de trobada 

1r /2n BATX  14.30h  -  Menjador 2  (antiga aula música) 

3r/ 4t ESO  13.35h  15.10h  3r ESO. Pista ciment, davant les 
grades, un 3r a cada pista de 
bàsquet. 
4t ESO. Porteria (costat 
primària) esquerra 4tA i dretes 
4tB 
 

1r / 2n ESO  13.30h  15.00h  1r ESO A. Passadís aula de      
música.  
1r ESO B passadís accés escala      
menjador 
2n ESO Pista de sorra, esquerra      
porteria que dóna al carrer     

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 

2nA, dreta porteria que dóna al      
carrer 2n B   
 

1r /2n PRI  12.50h  14.50h  1r: porta accés edifici CI (sorrall) 
2n: porta accés edifici CI (hort)  

3r/ 4t PRI  13.00h  15.00h  3r: espai davant porta CM 
4t: sota porxo (Costat CM) 

5è /6è PRI  13.10h  15.10h  5è: Porxo  entra edifici CS 
6è: Costat secretaria (davant    
porxo) 

GEM PETIT Hora 
recollida 

Hora entrega   

Ed.Inf. 5 
  

13:10h 
 
 
 

15:10h 

 
  

P5 A aula 
P5 B aula 

Ed.Inf. 4  13:00h  

 
 

15:00h  

 
 

P4 A  aula 
P4 B aula 

Ed.Inf. 3  12:50h  
 
 

14:50h  
 

P3 A aula 
P3 B aula 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible          

amb COVID.  



 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en            

aquell moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en el centre:  

● Aïllar l’alumne/a en l’aula específica de cada edifici 
● Avisar pares, mares o tutors.  

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària              
o pediatra.  

● Informar al CAP de referència (Cirera-Molins), per tal que activi els protocols previstos  

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

● No assistir al centre  
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

● Informar de la presència de simptomatologia a la direcció del centre 


