
 

                                               PLA D’ORGANITZACIÓ 2020-21 
 

1. PAUTES D’ATENCIÓ FAMILIAR I GESTIÓ DE REBUTS 
 
A causa del COVID-19 i per mantenir una bona organització s’ha hagut que variar la manera d’atendre a les famílies.  
 
L’atenció presencial i venda de tiquets en mà no estarà permesa . Es faran servir com a via principal, la telefònica, whatsapp o email i només serà 
presencial amb cita prèvia, depenen de les circumstàncies del moment, per tal de solucionar les incidències pertinents.  
 

- L'atenció telefònica serà de 9h a 11:45h. Fora d'aquest horari, preguem que deixeu missatge escrit i coordinació es posarà en contacte amb vosaltres el 
més aviat possible. 

- Recomanem que s'utilitzi el whatsap (620895349) o email (menjadorgarciafossas@gmail.com) com via habitual, per tal que quedi constància de les 
tasques a gestionar. 

 
ELS COBRAMENTS ÚNICAMENT ES FARAN PER: 
 

- Domiciliació bancària. 
- Ingrés al número de compte: 
N.COMPTE: ES89 2100 2931 9702 0046 6273 
CODI ENTITAT: 0469861 
REFERÈNCIA: 00000521603 
Posant cognom i nom de l'alumne + Garcia Fossas 
- Targeta, trucant al 93 475 44 05 
 

A partir d'aquest curs NO HI HAURÀ COBRAMENTS EN EFECTIU. 
 

Sempre s’haurà d’enviar el resguard del banc, a la coordinadora via whatsapp o email, per confirmar qualsevol ingrès; ja sigui per regular un deute, o de 
compra de tiquets. Sense aquesta confirmació per adelantat NO es podran QUEDAR A DINAR.  
 
PREUS ACTUALITZATS: 

- Fixes: 6,16€/dia 
- Esporàdics: 6,52€/dia 

mailto:menjadorgarciafossas@gmail.com


 
- ASSISTENCIES O FALTES 

 
NO FEU RESPONSABLES ELS INFANTS DE QUE ENS AVISIN DE LES SEVES ASSISTÈNCIES O FALTES. 
 

- FALTES: La família haurà de ser la que s’encarregui d’avisar que NO assisteixen al menjador. L’hora límit d’avís serà les 10h del mateix dia i per això 
agraïm que utilitzeu el whatsapp o email, perquè quedi constància a les dues parts. Si no s’avisa es cobrarà el dia.  

- ASSISTÈNCIES: Agrairiem que ens aviseu com a mínim 24h abans, per tal d’organitzar els infants envers el protocol de grup de referència. I en el 
cas que no tinguin la inscripció feta, envieu-la amb el mateix avís d’assistència.  

 
TIQUETS: 

- Els tiquets antics s'hauran de regularitzar amb el preu d'aquest curs. Així doncs, s'avisarà a la coordinadora de la quantitat de tiquets que us queden i 
es farà l'ingrés pertinent. 

- La compra de tiquets la recomanem fer de 5 unitats en amunt i fer un únic pagament. Els tiquets no caduquen, sinó que, es regularitza el preu any rere 
any. 

EX: compra de 5 tickets x 6,52€= 32,60€ 
Es fa l'ingrés, es passa el rebut a la coordinadora i us fa arribar els 5 tiquets, o els guarda ella mateixa.  
 
 

2. PROTOCOL COVID-19 
 
El menjador de l'Escola Garcia Fossas engega el curs amb il·lusió pel retrobament amb els infants. Som conscients de la responsabilitat  
que assumim i convidem al conjunt d'usuaris de ser-ho davant la situació actual. 
Cal ser conscient que la normativa present serà obligatòria per tothom. 
 
PROTOCOL DE L'USUARI 
 
El protocol del menjador està basat en el Pla d'Actuació presentat per la Generalitat i el que presenta la pròpia escola. 

- L’equip de monitor/es disposarà de tot els equips de protecció individual. 
- Els monitors es responsabilitzen de recordar i educar als infants en totes les mesures i protocols de seguretat. 

 
a) GRUPS ESTABLES i ESPAIS 

- Els grups estables seran els establerts per la pròpia escola i el nostre servei es gestionarà basant-se en el respecte d’aquests.  



 
 

- Espai àpat: 
● En cada torn entraran els diferents grups estables de cada cicle. 
● A l'hora de dinar s’asseuran per grups estables en una o més taules, deixant alguns espais lliures reservats pels possibles alumnes esporàdics 

del mateix grup. 
● En el cas que hagin de coincidir dos grups estables en una mateixa taula: 

- Primària: hi haurà una distància d'un cadira. 
- Infantil: hi hauran taules més petites i en aquestes menjaran un màxim de 3 infants, per respectar les distàncies.  

● Els torns de dinar seran gestionats envers l’afluència dels usuaris per tal de descongestionar el menjador. Fent ús dels 3 torns tan a infantil com a 
primària independentment, si és necessari. 

● Es calcula un temps aproximat de 35-40 minuts per dinar. A infantil aquest temps pot variar, així doncs, es regularà envers les necessitats.  
 

- Espai de lleure: 
● En l’espai de lleure, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible. 
● El pati es gestionarà amb els mateixos espais assignats per l'escola, més la pista que la dividirem. D’aquesta manera podrem repartir els diferents 

grups estables per tot el pati i delimitar espais.  
● L'ús de les aules serà excepcional, i en el cas que es necessitin, seran respectant els grups estables. 
● Es proposaran activitats i jocs evitant el contacte estret. 

 
- Dies de pluja: 

● De 12h-13h: al coincidir amb extraescolars, els dos serveis es fusionaran i formaran els grups estables per tal de gestionar els infants i espais, 
utilitzant les pròpies classes dels grups estables, o espais comuns si fos necessari. 

● De 13h-15h: utilitzarem prioritàriament les pròpies classes dels grups estables i si fos necessari les zones comuns com gimnàs, psicomotricitat o 
el mateix menjador, sempre respectant els grups estables i distanciament entre grups. 

 

HORARI TORNS ESPAI ÀPAT ESPAI LLEURE 

12h-12:30 Recollida al pati  i preparació per entrar a dinar. Els que no entren a dinar es prepararan quedar-se al pati o aula en cas que plogui. 

12:30-13:10h 1r torn  Primària màxim 40-46 usuaris. Infantil màxim 30-33 usuaris Pati (joc dirigit o lliure en lloc assignat) 

13:10-13:20h Neteja Preparació del següent torn.  

13:20-14h 2n torn Primària màxim 40-46 usuaris. Infantil màxim 30-33 usuaris Pati (joc dirigit o lliure en lloc assignat) 

14-14:10h Neteja Preparació del següent torn.  



 

14:10-14:50h 3r torn Primària màxim 40-46 usuaris. Infantil màxim 30-33 usuaris Pati (joc dirigit o lliure en lloc assignat) 

14:50-15h Tornada a l’aula de la mateixa manera que els companys/es que tornen de casa. 

 
El primer torn serà per els més petits d’infantil i els més petits de primària i així gradualment, combinant-ho amb extraescolars. 
 
b) HIGIENE I MASCARETA 

- La mascareta serà obligatòria per tots els infants de primària, excepte el moment in situ de dinar. Per infantil no és obligatòria però sí recomanable, 
sempre serà una mesura extra. 

- Les mans hauran de ser rentades, amb aigua i sabó, abans i després del dinar, al anar al bany i si és necessari, en altres moments. 
 
c) HIGIENE DE LA ZONA 

- Les taules seran desinfectades abans i després de cada ús, deixant 10 minuts entre torn. 
- En el cas que necessitem utilitzar un espai comú, es desinfectarà després del seu ús. Recordem que serà una excepció.  
- Si utilitzem material, serà per cada grup estable i es desinfectarà o llençarà després de cada ús. 

 
d) MOBILITAT PER L'ESCOLA 

- Les recollides dels infants a les 12 i 13h es faran al pati, en el seu espai assignat.  
- Les entrades i sortides al menjador es faran esglaonades per no haver aglomeracions als passadissos. 
- I l’entrada a aules a les 15h, serà com la resta que torna de casa. 

 
e) MOMENT DEL DINAR 

- Tan els estris de dinar, com l'aigua serà servit per les monitores. En el cas que contemplem que es pot instaurar els responsables de taula amb tota 
seguretat, ho aplicarem per tal de “normalitzar” la situació.  

- Les finestres estaran obertes per tal de tenir ventilació continua. 
 
f) FISIOLÒGIQUES 

- Beuran aigua a l’hora de dinar, i en el cas que ho creiem necessari, utilitzarem gots d’un sol ús en el pati per moments puntuals. 
- Anar al bany serà una rutina per abans i després de dinar. Com hàbit, no podran anar als banys de dins mentres estan en el moment de lleure.  

 
 
 



 
g) ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB EL COVID-19 

- Si un infant té simptomatologia compatible al COVID-19, serà traslladat a la sala reservada per aquests casos que té l'escola, la coordinadora trucarà a la 
família i serà amb ell/ella fins que vingui un familiar. 

- La família haurà de portar al seu fill/filla al CAP i comunicar a la coordinadora i escola, del resultat de la exploració. 
- En cas positiu, l'escola prendrà les decisions pertinents segons els protocols establerts per Sanitat.  

 
Tot i tenir aquest document establert, es variarà segons circumstàncies del moment i pràctica diària si es creu necessari, ja que ningú té una 
experiència prèvia en aquesta situació.  

 
CANVIS EN ELS HÀBITS AL MENJADOR 

 
 
Des del servei de menjador considerem que aquest curs serà especial per tots i més que mai, ens preocupem per la salut dels usuaris del menjador. I per part 
nostra farem tot el que estigui a les nostres mans. 
 
Hem pres diferents decisions envers hàbits, que hem variat a conseqüència de la situació que estem vivint i l’organització del menjador.  
 
DENTS: 

- No es podran rentar excepte, amb informe mèdic. 
 

MASCARETA: 
- A infantil no és obligatori portar mascareta a l’escola, a menjador tampoc però, considerem que podria ser una mesura extra si la família ho considera.  
- A primària portaran mascareta en tots moments excepte el in situ de menjar.  
- Portar una bosseta o capseta per guardar la mascareta mentres mengen.  

 
BATA: 

- Infantil la utilitzava per menjador però, no és obligatòria i recomanem aquest any, NO portar-la. En cas que la tingueu, haurà d’anar en una bossa de 
tela i es tornarà cada dia a rentar. A P3 parlarem amb la tutora per gestionar-ho; P4 i P5, si no les baixen ells sols, NO pujarem a buscar-les. 

 
LLIBRETA DE CONTROL: 

- La llibreta de I3 aquest any no s’utilitzarà. Via whatsapp rebreu un símil al que posava a la llibreta per tal que les famílies estiguin informades. 



 
 
DESCANS: 

-  A I3 serà molt complicat fer-ho però, dintre del possible intentarem que tinguin una estoneta de relax. Us informarem si ho realitzen i com ho fan.  
 
LLIBRETA VIATGERA I NINOTS: 

- Aquest curs no els podem fer arribar a cada casa. En el seu “honor” hem fet el logo del menjador amb els seus personatges.  
 
Sr. Pebrot i la Sra. Albergínia 
Sr. Plàtan i la Sra. Pastanaga 
Sr. Boletaire i la Sra. Txatxatxa 
 
 

I un últim hàbit molt especial que ens dóna molta pena no poder-ho fer amb naturalitat, ”LES ABRAÇADES”. Aprendrem a demostrar aquest 
AFECTE amb la MIRADA.  
 
Moltes gràcies  
Qualsevol dubte estem en contacte. 


