PROTOCOL MENJADOR ESCOLA
EL DRAC ‘20-’21
INFANTIL (GCE):
Cada Grup de Convivència Estable té una educadora assignada (1 per a Trens, 1 per a Vaixells, 1 per
a Avions).
EIXIDA CLASSE 12’30h i AL MENJADOR - El menjador està dividit en 3 espais clarament diferenciats i
separats amb cintes delimitadores.
L’educadora els arreplega en l’aula per a pujar al menjador. Prèviament s’han rentat les mans amb
aigua i sabó. Pugen al menjador on es senten en el seu lloc assignat. Es lleven la mascareta i guarden
en la borsa que duran penjada per protegir-la. El dinar està servit i les educadores acompanyen a
l’alumnat en el moment de gaudir dels aliments, mentre van buidant les safates conforme van
terminant. Quan acaba l’últim, es baixen tots junt al pati d’infantil on jugaran, cada classe en el seu
espai assignat, supervisats per la seua educadora de referència.
Nota: abans de pujar al menjador han anat al bany, però si algú necessita anar mentre estan dinant,
serà acompanyat per la seua educadora al bany del replanell de dalt de primària. Desinfectarà abans
i després del seu ús i es rentaran de nou les mans els dos. Mentrestant, el seu grup queda vigilat per
altra educadora apropant-se com a màxim a 1’5m.
Separació de banys a l’hora del pati:
-

Trens:

utilitzen els banys de la seua classe.

-

Vaixells:

-

Avions:

utilitzen els banys de la seua classe.

utilitzen el bany del corredor d’infantil.

E IXIDA CASA 14’50h-  Cada grup per la seua porta (veure quadre “Horaris i zones d’Eixida). Si es
queden a l’Escola Vespertina, seran acompanyats per l'educador al pati d’Infantil.
PRIMARIA 1º, 2º, 3º (GCE):
Els Grups de Convivència Estable poden compartir educadora sempre i quan mantinguen la distància
mínima de 1’5m.
E IXIDA CLASSE 12’50h- la tutora (o el mestre/a que estigui eixa hora amb el grup) e ls acompanya a
la porta de recollida corresponent i després al pati de Primària on es reparteixen en els tres espais
habilitats (zona estructura, zona arbres i zona camps amb umbracle). Estaran atesos per dos

educadores que seran les mateixes amb les que estaran en el menjador i al pati de després del
menjador.
 ENJADOR 13’10h - El menjador està dividit en 3 espais clarament diferenciats i separats amb
M
cintes delimitadores. Pugen amb les dos educadores del pati que asseguren la separació entre els
grups. Es llaven les mans amb aigua i sabó a la pica del pati de la ESO per ser la més propera al
menjador. Es senten en el seu lloc assignat. Es lleven la mascareta i la guarden en la borsa que duran
penjada per protegir-la. El dinar està servit i les educadores acompanyen a l’alumnat en el moment
de gaudir dels aliments. Una vegada ha acabat de dinar tot el grup, baixen al pati amb l’educadora.
Nota: abans de pujar al menjador han anat al bany, però si algú necessita anar mentre estan dinant,
serà acompanyat per la seua educadora al bany del replanell de dalt de primària. Desinfectarà abans
i després del seu ús i es rentaran de nou les mans els dos. Mentrestant, el seu grup queda vigilat per
altra educadora apropant-se com a màxim a 1’5m.
E IXIDA CASA 14’40h, hora d’eixida a casa. Cada grup per la seua porta (veure quadre “Horaris i
zones d’Eixida). Si es queden a l’Escola Vespertina, seran acompanyats per l’educadora.
PRIMARIA 4º, 5º, 6º (Grups no configurats com a GCE):
E ls Grups no configurats com a GCE poden, a més de compartir educadora, barrejar-se entre cursos,
sempre i quan mantinguen la distància mínima de 1’5m.
13’50h - Després de llavar-se les mans, pugen amb la seua educadora al menjador. Mantenint la
distància de 1’5m passen per l’autoservei on personal de cuina entregarà la safata a cadascú ja amb
el dinar servit (així evitem que ningú toque la safata, coberts o gots d’altre). Van a dinar a les seues
classes. Es lleven la mascareta i guarden en la borsa que duran penjada per protegir-la. Conforme
vagen acabant, deixaran la safata al punt de neteja preparat al replanell i podran baixar al pati on els
estarà esperant l’educadora del pati.
14’40h - hora d’eixida a casa de 4º de primària.
14’50h - hora d’eixida a casa de 5º de primària.
Cada grup per la seua porta (veure quadre “Horaris i zones d’Eixida). Si es queden a l’Escola
Vespertina, seran acompanyats per l’educadora.
ESO (Grups no configurats com a GCE):
E ls Grups no configurats com a GCE poden, a més de compartir educadora, barrejar-se entre cursos,
sempre i quan mantinguen la distància mínima de 1’5m.
El menjador té una capacitat de 24 comensals situats a 1’5m de distància, en un mateix torn.
Actualment s’està realitzant un únic torn de l’ESO al mateix espai de menjador (per ara, no utilitzem
les classes de 4º, 5º, 6º). Estem gestionant la possibilitat de que a partir d’octubre puguen dinar en

l’aula de 1º de l’ESO i la de desdoblament (antiga sala de mestres) que són més grans després de la
reforma i amb possibilitat de ventilació molt ràpida.
 4’00h - Després de llavar-se les mans, pugen al menjador amb l’educadora. Mantenint la distància
1
de 1’5m passen per l’autoservei on personal de cuina entregarà la safata a cadascú ja amb el dinar
servit (així evitem que ningú toque la safata, coberts o gots d’altre). Dinen en el menjador. Es lleven
la mascareta i guarden en la borsa que duran penjada per protegir-la. Conforme vagen acabant,
deixen la safata al punt de neteja i podran baixar al pati on els estarà esperant l’educadora.
15h - Hora d’eixida a casa per la seua porta (veure quadre “Horaris i zones d’Eixida). Els que es
queden a l’Escola Vespertina, seran acompanyats per l’educadora.
HIGIENE ALUMNAT A L’HORA DEL MENJADOR:
El protocol indicat per la nostra inspectora de Sanitat del menjador: es renten les mans amb aigua i
sabó abans i després de dinar.
PROTOCOL DE DESINFECCIÓ DEL MENJADOR I CLASSES UTILITZADES COM A MENJADOR:
Entre un torn i altre el personal de cuina, neteja i desinfecta taules i cadires.
PROTOCOL DEL PERSONAL DEL MENJADOR:
Abans d’anar al menjador es canvien de roba. Es fiquen la bata i el barret amb el monyo replegat
dins, com sempre. Es llava cada dia. Cadascú té una taquilla en el vestuari on deixen tot dins, no pot
quedar cap cosa fora que puga tocar altra persona. Es llaven les mans abans de replegar al seu grup.

