
 

 

 

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-22 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

 

-ESPAIS DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS- 

 

El servei de menjador escolar, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a la represa 

de l'activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s'organitza en 

els espais habilitats a tal efecte. 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de 

les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el 

rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint 

la distància física recomanada entre grups. 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d'altres, les han de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència. Si l'alumnat recull el menjar en una línia 

d'autoservei, cal que mantingui la distància en la filera. 

El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei 

de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 

diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 

d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal d'administració 

i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan 

estiguin asseguts a taula fent l'àpat. 

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal 

fer ús de la mascareta. 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació . 

Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, cal 

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 


