Escola Doctor Serés

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020/2021 AL MENJADOR
ESCOLAR I ACOLLIDA MATINAL EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
ACOLLIDA MATINAL
L’acollida matinal per als/les alumnes de l’escola serà de 7.45h a 9h.
Donat que els usuaris de l’acollida no corresponen a cap grup estable, prioritzarem que
aquesta sigui a l’exterior sempre que sigui possible, mantenint la distància de seguretat. A l’interior
els/les nens/es hauran d’estar asseguts al seu lloc per evitar barrejar-se amb els/les nens/es d’altres
grups estables.

MENJADOR ESCOLAR
• L’espai de menjador s’amplia habilitant la sala annexa que utilitzàvem per fer la migdiada.
• Els/les nens/es de P3 ,faran la migdiada a l’espai cedit per l’escola.
• Cada grup estable tindrà una zona assignada, respectant la distància de seguretat.
• Tots els/les nens/es a partir de P4 han de portar mascareta per les situacions en que no sigui
possible mantenir la distància de seguretat.
• Els pares i mares dels/les nens/es de P3 podran portar tot el que necessitem per començar al
menjador al pati davant del menjador escolar: llençol, un pitet per cada dia de la setmana i una
muda de recanvi, tot marcat amb el nom i cognom, els següents dies:
- Dimecres 16 de setembre P3 A, a les 9h o a les 15h, depèn del torn d’acollida assignat.
- Dijous 17 de setembre P3 B, a les 9h o a les 15h, depèn del torn d’acollida assignat.
La manta la podeu portar més endavant.
Durant tot el curs el pitet i llençol l’haureu de deixar el dilluns a la classe en una bossa marcada amb
el nom. El divendres deixarem la bossa a la classe per rentar.
• EVENTUALS AL MENJADOR: Podreu apuntar als/les nens/es que es quedin a dinar a l’exterior del
menjador escolar a partir de les 9h.
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• Els TORNS DE MENJAR que hem plantejat des d’un principi són:
-

Primer torn: A les 12.30h els/les nens/es de P3, P4 i P5 romandran asseguts a les seves cadires
personalitzades amb el seu nom on tindran la seva safata i el got amb aigua. Els i les alumnes
podran anar a l’WC i es rentaran les mans a l’aula just abans d’anar a dinar, a dins l’espai de
menjador.
Els/les nens/es de P3, P4 i P5 aniran a les seves classes a les 14:40h amb la seva monitora.
Aniran a l’WC, es rentaran les mans i esperaran a les/els mestres.

-

Segon torn: A les 13.15h els/les nens/es de 1r, 2n i 3r abans de dinar romandran al pati a les
seves zones assignades aniran entrant al menjador progressivament per rentar-se les mans i
fer la fila per recollir la safata amb el menjar. La monitora responsable serà l’encarregada de
servir l’aigua (en el cas de que un alumne sigui l’encarregat de servir l’aigua només ho podrà
fer al seu grup estable). Cada grup estable tindrà una zona assignada, respectant la distància
de seguretat.

-

Tercer torn: A les 14h els/les nens/es de 4t, 5è i 6è el funcionament és el mateix que al segon
torn.

Els/les nens/es dels cicles inicial, mitjà i superior podran estar al pavelló abans i després de dinar si la
climatologia no permet estar a l’exterior.

•

ADAPTACIÓ de P3: Els alumnes de P3 començaran el servei de menjador i l’acollida matinal el
divendres 18 de setembre de 2020. Al rebut que es passarà a l’octubre trobareu abonat la part
proporcional dels 4 dies.

•

No es poden portar necessers amb raspall de dents al menjador escolar.

•

Els alumnes de P4 no han de portar pitet.

•

En cas de que es confinés un grup classe estable però el servei de menjador segueixi funcionant,
l’abonament seria el mateix que el d’una absència comú (els pares han de marcar a l’apartat de la
web www.oldimar.com l’absència del/la seu fill/a).

•

Es respectaran totes les entrades i circuits que es plantegin des de l’escola, per a seguir el mateix
criteri.

•

A la web www.oldimar.com trobareu tota la informació relacionada amb el menjador.
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