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On dinem? 

 Els grups de Preescolar (P3A, P3B, P3C, EI1, EI2, EI3, EI4 i EI5) dinen a les seves aules. Des 

de cuina es puja un carro on cada grup té el menjar i una caixa amb els seus coberts, gots, safates, 

tovallons i una gerra. Cada monitora, reparteix les safates als infants, els coberts, gots, etc. i serveix 

el menjar, sempre en funció de la gana que té l’infant. Dins l’aula, els nens i nenes tenen el seu 

espai per dinar a la taula, prenent, dins les possibilitats de cada aula, la distància entre alumnes 

suficient per tenir els àpats segurs. 

 Els grups de Primària mengen al menjador de l’escola. Actualment, el menjador està dividit 

en cinc espais diferenciats, un per cada grup (A, B, C, D i E). D’aquesta manera, cada grup manté 

una distància amb la resta de grups. Hem de tenir present que el moment de dinar és l’únic 

moment en el Temps de Migdia que els nens i nenes no porten la mascareta. 

  Cada grup bombolla disposa de 5 taules per poder seure i una sisena annexa que és on 

es deixa el menjar i la caixa amb el material necessari per dinar. D’aquesta manera, en cada taula 

de 6 places, només seuen 4 nens/es, deixant un espai entre ells per poder mantenir la seguretat a 

l’hora de dinar.  

 En arribar cada grup al menjador, els nens i nenes seuen al seu lloc a la taula i el monitor/a 

reparteix les safates, gots, coberts, tovallons i el menjar a cada alumne/a, sempre preguntant les 
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quantitats que volen menjar. Fins l’any passat, es treballava l’autonomia dels infants per poder-se 

servir ells mateixos el menjar, mesura que hem hagut d’anul·lar com a mesura anti-COVID. Enguany, 

en el moment de servir, sempre es pregunta la quantitat que volen de cada àpat (sempre tenint 

uns mínims i màxims). 

 

Com ens distribuïm per l’escola? 

Els diferents grups tenen assignades unes franges horàries d’activitats cada dia: 

P3 Migdiada de 14’00 a 15’15 

Educació Infantil Activitats de 13’45 a 15’15 

Cicle Inicial Activitats de 12’30 a 14’00 

Cicle Mitjà Activitats de 12’15 a 13’00 i de 14’00 a 14’45 

Cicle Superior Activitats de 13’00 a 14’30 

Cada Cicle té assignats uns espais per poder realitzar les diferents activitats: 

P3 

Migdiada als dormitoris del 2n pis (P3B i P3C) i 

l’antiga ludoteca (que ara està habilitada com a 

dormitori per P3A) 

Educació Infantil 

Les activitats que es realitzen es reparteixen en el 

Pati del Menjador, la Pista Poliesportiva, l’espai 

de davant la ludoteca, el gimnàs i l’aula. 

Cicle Inicial 

Les activitats que es realitzen es reparteixen en la 

Pista Poliesportiva, l’Aula i l’Espai de davant la 

Ludoteca 

Cicle Mitjà 

Les activitats que es realitzen es reparteixen en  

la Pista Poliesportiva, l’Aula, l’Espai de davant la 

Ludoteca i el Gimnàs. 

Cicle Superior 

Les activitats que es realitzen es reparteixen en el 

Pati del Terrat, l’Aula i el Gimnàs 
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La Distribució dels diferents espais i activitats s’ha organitzat de tal manera que es 

respecten els grups bombolla en tot moment i mai es barregen diferents grups, sempre seguint 

els mateixos criteris que té l’escola: 

Pista Poliesportiva 

Poden compartir aquest espai 4 grups 

bombolla, un en cada zona delimitada 

Espai de davant la 

Ludoteca 

Només hi va un grup bombolla 

Gimnàs Només hi va un grup bombolla 

Pati del Menjador 

Comparteixen aquest espai dos grups bombolla, 

un en cada zona delimitada 

Aula Cada grup utilitza només la seva aula 

Pati Del Terrat 

Comparteixen aquest espai dos grups bombolla, 

un en cada zona delimitada 
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Mesures COVID-19 

Desplaçaments 

Tots els desplaçaments es realitzen en grups bombolla. Els horaris de les activitats 

s’han realitzat de tal manera que diferents grups bombolla de diferents cursos, puguin 

coincidir per les escales. Si en algun moment això passa, s’aprofita el replà de cada planta 

per deixar l’espai suficient per tal que els grups no es barregin. Els grups de Primària C, D i 

E, sempre utilitzen les escales secundàries per realitzar els desplaçaments per dins l’escola, 

el mateix que fan els grups d’Educació Infantil 3, 4 i 5. Els grups de Primària A i B i els 

d’Educació Infantil 1 i 2, utilitzen les escales principals per fer els desplaçaments.  

Neteja de mans 

Sempre que hi ha un desplaçament per dins l’escola i canviem d’espai, ens 

netegem les mans en arribar i sortir de l’espai. Per exemple, si el grup de Cicle Inicial E ha 

d’anar a l’Espai Ludoteca a les 12’30. Es rentarà les mans a les 12’30 en finalitzar les classes 

i baixarà per l’escala secundària fins al soterrani. En arribar a l’espai de davant la ludoteca, 

es rentarà les mans i començarà les activitats programades. A les 13’15, com hi haurà un 

canvi d’espai i aniran al pati, es rentaran les mans al vestuari i pujaran cap al pati, on estaran 

fins a les 14’00, moment que es rentaran les mans al lavabo dels nens o de les nenes (en 

funció de l’espai que ocupin en el pati) i pujaran a dinar. Al llarg de l’estona del Temps de 

Migdia, els espais que s’utilitzen per rentar les mans són els següents: Lavabos del pati del 

Terrat, lavabos de cada planta, aixetes en les aules que en tenen (Cicle Superior E, Cicle 

Mitjà D i totes les aules d’Educació Infantil exceptuant Educació Infantil 5, que es renta les 

mans al lavabo de la planta i P3A que es renta les mans en el lavabo del pati del 

Menjador). Sempre prioritzarem rentar les mans amb aigua i sabó durant el Temps de 

Migdia, evitant utilitzar el gel hidroalcohòlic en aquesta estona. 
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Mesures a l’hora de dinar  

Cada grup bombolla té la seva caixa amb el material per poder dinar (safates, gots, 

coberts, estris per servir, etc.) i les seves safates de menjar (Primer plat, Segon Plat, 

Acompanyament i les Postres). En cap moment, el material d’un grup bombolla passa a un 

altre grup bombolla, és a dir, cada grup té les seves pinces per servir, els seus cullerots, 

etc. no són estris compartits entre grups. Les safates on dinen, sempre són les mateixes, ja 

que els monitors/es s’encarreguen de deixar-les recollides en un carro que s’emporta el 

personal de cuina, que el neteja i el torna a guardar a la caixa (cada caixa està etiquetada 

amb el numero de torn i lletra del grup que l’utilitza). Dins el menjador, cada grup té el seu 

espai i funciona de manera autònoma a la resta de grups del mateix torn. Des de 

coordinació del menjador, es vetlla per tal que cada grup disposi de tot el material que es 

necessita i es reposa el que falta. Els infants, quan tenen el menjar servit, es treuen la 

mascareta i la deixen al seu costat de la taula, sense que estigui en contacte amb les 

mascaretes dels seus companys fins que acaben de dinar, moment que se la tornen a 

posar. Un cop ha acabat de dinar, el monitor/a recull la safata, coberts, gots, etc. i els posa 

al carro per tal que els puguin recollir des de cuina i després neteja la taula (cada grup 

bombolla té la seva pròpia baieta). En cap moment els nens s’aixequen durant l’estona de 

dinar. Un cop han acabat els diferents grups, es dirigeixen a l’espai que tenen assignat per 

realitzar les activitats que tenen programades. En finalitzar cada torn (aproximadament a les 

12’50, 13’50 i 14’50), des de cuina es desinfecta tot el menjador i, juntament amb 

Coordinació del monitoratge, es prepara el material pel següent torn. 

Activitats 

Totes les activitats les realitza cada grup bombolla de manera individual, tot i que 

estem començant a introduir jocs on poden participar dos grups bombolla de manera 

simultània sense necessitat que hi hagi contacte entre ells, ja que creiem molt necessari 

que els diferents grups bombolla puguin interactuar, sempre mantenint la distància física 

de seguretat i sense compartir material entre ells. Alguns exemples d’aquests jocs 

simultanis són la Muralla, El Mocador a Dues Bandes (on cada grup té el seu mocador i el 

seu espai de joc que no entra en contacte amb el dels altres grups), etc. Alguns grups 
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estan començant a preparar petites Olimpíades per poder “competir” entre diferents 

grups bombolla del mateix cicle, obres de teatre que representaran als altres grups 

bombolla del Cicle, etc.  

Després d’utilitzar el Pati del Menjador, com hi ha elements que es poden 

compartir, la monitora desinfecta l’espai i tots els elements utilitzats (rodes, tricicles, 

tobogan, casetes). Quan es va al gimnàs i s’utilitza algun element que pugui ser compartit, 

aquest es desinfecta amb els productes que utilitza l’escola.  


