ORGANITZACIÓ CANTINA I MENJADOR CURS 2020/21

CANTINA
Els alumnes s'hauran d'esperar tots a fora el pati.
Entraran a la cantina per la porta petita del menjador en fila de de dos en dos,
i respectant el metre mig de distància entre ells.
Un cop a dins, els nens han de continuar respectant el metre i mig de
distància, fins arribar a col·locar-se al cantó dret de la barra on faran les
seves compres. Un cop finalitzades sortiran al pati per la porta gran del
menjador de dos en dos mantenint la distància.
Els professos, hauran d'entrar per la porta gran del menjador, i col·locar-se al
cantó esquerra de la barra. Sortiran igualment per la mateixa porta que han
entrat. També respectant la distància entre ells de metre i mig a la fila
d’entrada, dins de la cantina i a la sortida.
Per no entorpir-se amb els alumnes dividirem la sortida en dos passadissos.
Un cantó serà la sortida dels nens i l'altre ( que ja el farem una mica més
ampla ) l'entrada i sortida dels professos.
També afegir que els professors que vulguin entrepans , els poden encarregar
a primera hora del matí o el dia anterior. Així agilitzem millor el servei. Ja que
hi ha poca estona de pati.
A la cantina es disposarà de gel hidroalcohòlic que s’hauran de posar
obligatòriament professors i alumnes.
Caldrà que professors i alumnes portin posada la mascareta tota l’estona a les
files i a la cantina.

MENJADOR
Els alumnes sortiran de les classes agrupats per nivells amb intervals de 5
minuts d'un curs a l'altre.
Baixaran a fora el pati per l'escala situada al costat de la biblioteca. Sempre
per fora, no podem fer servir les escales d'interior.
Un cop al pati es reuniran amb els monitors de menjador, els quals aniran
cridant-los per grups aula i passaran llista.
Els alumnes, cadascun amb el seu grup corresponent, farà una fila de dos en
dos, respectant la distància de metre i mig, per anar al lavabo de davant el

menjador a rentar-se les mans. Qui no es renti les mans no podrà fer ús del
menjador i serà comunicat a la família.
Seguidament entraran al menjador per la porta gran en grups de dos en dos
tornant a mantenir la distància de metre i mig (QUI NO LA MANTIGUI TINDRÀ
UN COMUNICAT D'INCIDÈNCIA PER LA FAMÍLIA) aquest curs no ens
podem permetre cap aglomeració.
Dins del menjador cada curs seurà a la taula que tingui assignada ( sempre
serà la mateixa ). I amb les distàncies de seguretat de metre i mig entre curs i
curs.
En cas que hi hagi alumnes que per no es puguin assignar a un grup (ja que
potser que sigui l’únic del seu curs), s’asseurà a un metre i mig de distància
de la resta d’alumnes.
Aquest curs degut les mesures de seguretat i higiene, els alumnes, un cop
asseguts, no podran aixecar-se fins haver acabat l’àpat. Així evitem cues i
aglomeracions. Els monitors serviran el dinar –pa i aigua inclòs- i despararan i
desinfectaran taules.
Quan els alumnes acabin de dinar, sortiran a fora per la porta petita del
menjador en petits grups respectant les distàncies i acompanyats per un
monitor. Aquest, els acompanyarà fins a la reixa de sortida del pati, per poder
marxar a casa. Sempre mantenint la distància de seguretat
Ara, de moment i si som pocs nens, farem servir només el menjador i no ens
caldrà la sala d'actes. En el cas que la féssim servir el procediment seria el
mateix, però en dues files uns al menjador i els altres a la sala d'actes .
Pel que fa el professorat , dinarà a l’aula de música com sempre, mantenint la
distancia de seguretat. Entrant per la porta petita del menjador.
Els alumnes i professors portaran la mascareta en tot moment i només se la
podran treure a l’estona de l’àpat.
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