
PLA DE CONTINGÈNCIA MENJADOR ESCOLAR CEIP ES 
MOLINAR 2020-21 

 

 Personal cuina i menjador 

 

1. Tot el personal de cuina i menjador haurà de conèixer  les mesures 
organitzatives, preventives i d’higiene, així com els protocols d’actuació 
davant possibles contagis del COVID-19. 

2. Abans d'accedir al treball, s’haurà de confirmar que no tenen febre (+ de 
37,5ºC). 

3. A l’hora de dinar, l’ús de la mascareta serà obligatòria. 
4. S’ha d’habilitar un espai perquè el treballador pugui canviar-se la roba i 

calçat en arribar al centre i en acabar la feina i sortir del centre. 
5. La recepció de mercaderies es farà amb totes les mesures de seguretat 

possibles: proveïdors amb mascareta obligatòria, neteja de mercaderies, 
registre de mercaderies i proveïdors... 

 

Instal·lacions 

 

1. És realitzarà la neteja i desinfecció de tots els espais i materials abans i 
després  de l’hora de menjador. 

2. És distribuirà el material d’higiene necessari (sabó, gel hidroalcohòlic, 
guants, mocadors, mascaretes  i papereres tancades). 

3. Es  col·locaran als espais visibles els cartells informatius de mesures 
higièniques a complir (rentat de mans, ús de mascaretes, distància de 
seguretat…) 

4. S’organitzarà l’espai de menjador per el seu ús, per entrades, sortides… 
5. L’espai d’aïllament, en cas de sospita de contagi, serà el mateix habilitat 

pel centre. 
6. Durant la jornada escolar, el menjador s’haurà de ventilar adequadament. 

 

Organització de l’alumnat 
 

1. A l’inici del curs, s’explicaran les noves normes i rutines del menjador. 
2. L'alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida 

del menjador per evitar els aglomeracions al bany.  
3. Horari d'entrada al menjador:  

  

13:40  3 anys infantil, 3r de primària i 6è de primària. 

13:50 5 anys infantil, 2n de primària i 5è de primària. 

14 4 anys infantil, 1r de primària i 4t de primària 

 

1. L’alumnat d’infantil ( 3, 4 i 5 anys) serà recollit per les monitores a la seva 
aula a l’horari establert.  
1. L’alumnat de 1r, 2n i 3r de primària serà recollit per les monitores al porxo 
de l’escola. 



1. L’alumnat de 4t, 5è i 6è primària acudirà directament al menjador. 
1. Les taules estaran organitzades per grups de convivència mantenint una 
distància entre ells/es de 1,5 metres i  una distància de més de 2 metres entre 
els grup bimbolla i impedint que l’alumnat estigui cara a cara. A les taules 
assignades a cada grup de convivència es deixaran llocs buits per els infants que 
utilitzen el servei de menjador de manera esporàdica. 
1. Les motxilles, abrics i altres pertinences dels infants es deixaran penjades 
a la seva cadira del menjador. 
1. No es podran compartir fonts, ni estris de menjar. El monitor/a serà el/la 
que serveixi el menjar i el beure. La recollida de taula, també la farà el/la 
monitor/a. 
1. Horari de sortida del menjador: 
 

15:10  3 anys infantil, 3r de primària i 6è de 
primària. 

15:20 5 anys infantil, 2n de primària i 5è de 
primària. 

15:30 4 anys infantil, 1r de primària i 4t de primària 

 

 

 

Recollida de l’alumnat 
 
 

1. L’entrega als pares/mares/tutors/es es farà al següents espais:  
       

Infantil (3, 4 i 5 
anys) 

Estaran asseguts a la part del porxo més propera al pati 
de 4 i 5 anys. 

1r, 2n i 3r de 
primària 

Estaran asseguts a la part del porxo més propera a la 
porta de secretaria 

4t, 5è i 6è de 
primària 

Sortiran tots sols del recinte escolar. 

 

Les famílies esperaran l’hora de sortida a fora del recinte. A l’hora  de 
sortida dels grups de 3 anys fins a 3r de primària, només podrà entrar 
UNA persona a cercar el/els infant/s i sortiran totduna del recinte escolar. 
Les preguntes o dubtes referents al dia a dia del menjador, es faran via 
telefònica al número de telèfon del menjador (971277001).  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Atenció a les famílies 

 

1. El pagament es realitzarà preferiblement a través de 
transferència  o domiciliació. En cas que no sigui possible, el 
pagament es realitzarà NOMÉS al dematí, en el moment de les 
entrades,  a un espai habilitat fora de l’edifici principal (porxo). 

2. Els menús es penjaran a la web del centre i al tauler d’anuncis de 
fora de l’escola. 

3. Per a qualsevol altra consulta s’atendrà telefònicament 
(971277001) o via email (secretaria@ceipesmolinar.cat) 

 

 

 

Protocol alumnat sospitós.  
En cas que un alumne/a presenti símptomes compatibles amb el Covid 19, se 
l’aillarà a l’aula que disposa el centre a tal efecte.  El personal docent encarregat 
de menjador serà l’encarregat de telefonar a la família i de fer l’acompanyament 
de l’alumne a la sala d’aíllament. Una vegada a l’aula d'aïllament, es seguiran 
les mesures aprovades al pla de contingència segons la Resolució.  
 


