Abans de començar volem demanar disculpes per la tardança en concretar la
següent informació que depèn de les diferents resolucions de la Conselleria
d’Educació, les quals afecten al nou criteri de separació dels grups de
convivència de l’alumnat.
Els serveis d’escola matinera, menjador, extraescolars i altres serveis
complementaris només es poden dur a terme sempre i quan es garanteixin els
grups estables: grup d’alumnes que es mantindran agrupats entre sí, mantenint
la distància de metre i mig entre ells i la distància de més de dos metres entre
les diferents agrupacions de grups estables, si és possible amb elements físics
com mampares de separació.
Totes aquestes restriccions fan que sigui molt difícil mantenir aquests serveis
com hem fet fins ara. Degut a les noves mesures hem d’establir unes limitacions
d’ús degut a la falta d’espai i de la reducció d’aforaments.
La principal limitació és que enguany, hi haurà un nombre molt limitat de serveis
per a l’accés al menjador mitjançant l’ús de tiquets, com de l’ escoleta
matinera i la de l’ horabaixa.
Per tot allò anteriorment exposat se demana que es comprin tiquets amb una
antelació mínima de dos dies a la Secretaria del centre per així poder organitzar
la distribució de forma correcta.
Quan s’hagin d’adquir els tiquets, sel’s indicarà si ja està el torn complet o no.

BERENAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Per evitar aglomeracions a l’hora dels patis, la compra del berenar es farà de la
forma següent: els alumnes faran comanda a l’aula i un/a alumne/a ho durà a
la cuina ; desprès un alumne/a ho anirà a cercar i se repartirà a l’aula. Només
se podrà accedir a aquest servei amb tiquet, no metàl·lic.
Els tiquets es podran adquirir a Secretaria .

ESCOLETA MATINERA - - - - - - - - - - - - E.MATINERA
- HORARI de 7:30 a 9:00 hores
Només està permès 1 acompanyant per alumne fins a 1r de primària i

l’acompanyant sempre ha de portar mascareta homologada.
L’accès a l’escoleta matinera pels alumnes d’infantil i fins a 1r de primària inclós,
es farà per la porta blanca de l’hort fins arribar a la porta blanca del pati.
L’alumnat a partir de 2n de primària utilitzarà l’entrada principal, porta blanca,
sense acompanyant i sempre portant mascareta i accedirà al menjador gros per
la porta de ferro del pati.
Ja que a 4t de primària són grups estables de convivència es mantindrà aquesta
separació física als diferents espais adaptats amb barreres físiques de separació
(mampares i/o distància física d’espais).
Els espais adaptats per l’escoleta matinera són: el menjador petit, el menjador
gross , aules d’infantil i els dos patis exteriors.

Tots els usuaris d’escoleta matinera i d’horabaixa han de portar mascareta,
inclòs els de 3 a 5 anys.
Tots els monitors portaran mascareta.
La sortida dels acompanyants serà per la mateixa porta d’entrada, diferent
sentit.
Es disposarà d’un registre d'assistència diària de tots els alumnes tal com es
venia fent fins ara.
La neteja i ventilació de l’espai es durà a terme segons la normativa de pautes i
neteja i desinfecció de superfícies i espais del centres educatius davant la
Covid-19.
Si l’espai posteriorment ha de ser utilitzat per altres alumnes es netejarà,
desinfectarà i ventilarà.
En el cas que un alumne inicï símptomes compatibles amb la Covid-19 s’actuarà
com s’estableix la normativa del protocol d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb la Covid-19 entre l’alumnat del centre.

E.HORABAIXA
-HORARI de 15:10 a 15:30 hores. (setembre/juny)
-HORARI de 16:00 a 17:00 hores. ( d’octubre a maig)

Els alumnes seran acompanyats pel seu professor /tutor a l’espai adaptat
(menjador petit i gros, patis exteriors i/o passadís)
La persona autoritzada per a la recollida entrarà per la porta blanca de l’hort fins
a la porta de ferro del menjador gros.
La sortida serà pel mateix lloc de l’entrada.
Els espais adaptats per l’escoleta d’horabaixa són:El menjador petit, el menjador
gross ,i/o els dos patis exteriors.

Tots els alumnes han de portar mascaretes.
Voldríem indicar que en funció de la demanda del servei de l’escoleta
d’horabaixa, els accessos per a la recollida dels alumnes es podrien modificar,
estau pendents de possibles canvis.

MENJADOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - L’hora de dinar comporta diferents reptes, doncs les mascaretes no es poden
portar mentre es menja i els menjadors de molts de centres solen estar molt
concorreguts. Per això s’han de complir les següents mesures, per a minimitzar el
risc que això suposa.
En la prestació del servei de menjador es mantindran, de manera general les
mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades al centre i en el
document de Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per al Covid-19
per a establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i begudes. Nova
Normalitat elaborat per l’Ibassal, juntament amb la Conselleria de Salut.
La separació al menjador també es durà a terme per grups estables i /o
respectant la distància de seguretat entre els grups .
Els espais del menjador estan clarament marcats i assenyalats.
L’alumnat de menjador que no sigui de grup estable es situarà a les taules
mantenint la distància de seguretat vigent al moment, hores d’ara d’1 metre i
mig entre persones. Es disposaran al menjador de manera que mantinguin la
distància interpersonal de seguretat, en zig-zag evitant dinar cara a cara.
El mobiliari de cada grup estable es col·locarà junt.
El menjar es servirà com fins ara, en safates, i serà dispensat per un adult.
Es seguiran les pautes generals de neteja i ventilació del centre, fent neteja i

desinfecció a més de ventilació després de cada torn. Si es pot es mantindran les
finestres obertes el màxim de temps possible.
Pel que fa a la mascareta s’hauran de seguir les indicacions generals, han de dur
mascareta tots els alumnes durant els circuits d’entrada , sortida del menjador,
aules i espais.
Abans de l’entrada al menjador es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó,
o gel hidroalcohòlic.
Al menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim,
normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta
respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes)
En la mesura d’allò possible es marcaran o/i es senyalitzaran circuits d’entrada i
sortida i llocs d’espera previ al servei.
Espai 2 metres o mampares de separació entre grups de convivència.

Tenim 4 torns al menjador
-de 13:00 a 13:30 h. INFANTIL (de forma esglaonada i per evitar que els alumnes
es creuin una persona anirà a cercar als alumnes a la seva aula per
acompanyar-los al menjador)
-de 13:45 a 14:15 h. 1r Cicle de PRIMÀRIA: 1r, 2n i 3r ( de forma esglaonada i per
evitar que els alumnes es creuin una persona esperarà als alumnes davall les
escales per acompanyar-los al menjador)
-de 14:30 A 15.00 h. 2n Cicle de PRIMÀRIA: 4t, 5è i 6è, (de forma esglaonada i per
evitar que els alumnes es creuin una persona anirà a cercar als alumnes a la
seva aula per acompanyar-los al menjador)
-de 15:15 a 15:45 h ESO
Els alumnes es faran les mans netes quan entrin al menjador.
La sortida també serà esglaonada i seran acompanyats per un monitor
/professor cap a la seva aula o el seu lloc al pati.
Es recomana a tots els alumnes dur dues mascaretes i una bosseta penjada a
l’esquena o ronyonera on guardaran aquesta quan mengin i se l’hauran de posar
en sortir del menjador.
S’han eliminat tots els productes d’autoservei i s’han prioritzat les monodosis d’un

sol ús.
Tot el personal ha de dur mascareta durant la seva jornada.

EXTRAESCOLARS -----------------------No es poden dur a terme activitats que suposin un contacte físic i que no es pugui
mantenir la distància de seguretat de 2 m entre grups estables i 1.5m entre ells.
S’enviarà tota la documentació relativa al llistat d’extraescolars, inscripcions,
horaris i preus, mitjançant la plataforma clickedu perquè se puguin fer les
inscripcions; també s’enviaran els protocols d’actuació de cada una de les
activitats oferides.
L’activitat es durà a terme sempre i quan que hi hagi un mínim d’alumnes i es
pugui garantir la distància de seguretat.
A l’etapa d’educació infantil es durà a terme sempre que sigui en exclusiva per a
un grup de convivència i hi hagi un mínim de 10 nins.
Serà imprescindible l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància de
seguretat durant tota l’activitat.

Pot ser que per motius aliens a nosaltres aquestes instruccions es modifiquin, per
tant aconsellem que esteu pendents de noves comunicacions que es publiquin.

Cuidar-vos molt
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