
 

 

Protocol Menjadors Ecomenja – COVID19 

 

L’estona de menjador forma una part important de les activitats del centre dins la jornada lectiva, i com a 

tal, Ecomenja considera que l’espai de migdia ha de mantenir, adaptar-se i complementar el protocol i 

criteri que el propi centre ha estipulat per tal de garantir el màxim possible la seguretat i tranquil·litat de 

tota la comunitat educativa.  

Aquest document que presentem a continuació es basa, entre altres documents, en el “Pla d’actuació per 

al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” que ha preparat el Departament 

d’Ensenyament juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat, i sobre el que s’han basat la 

major part de les estratègies d’aquest curs en relació al tema que ens ocupa. 

Ecomenja complirà amb les normes de seguretat establertes per la Generalitat en relació a la situació 

sanitària actual, però també continuarà complint amb les mesures i protocols sobre seguretat alimentaria 

que ha estant complint fins el moment.  

 

Recomanacions compartides amb el centre 

 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són 

imprescindibles en qualsevol context: 

▪ Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

▪ Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

▪ Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
 

 

Usuaris menjador i treballadors Ecomenja 

 

Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora. Ens basarem 

en el seu criteri per implementar les accions necessàries per tal garantir el mínim risc possible, i treballem 

amb l’escola per anar tots a una i que tots els alumnes rebin el mateix missatge de tots els agents educatius. 

No assistiran al centre el personal d’Ecomenja que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així 

com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 

COVID-19. 



 

Tot el personal d’Ecomenja ha estat format en prevenció de riscos laborals relacionats amb la COVID-19 per 

tal de garantir un servei amb la major seguretat possible. 

 

Grups estables 

Durant el servei de menjador es mantindran en tot moment els grups estables formats per l’escola durant 

la resta de la jornada lectiva. Quan dos o més grups hagin de compartir un espai, es separaran per tenir una 

distància de seguretat de 1,5 metres. S’habilitaran altres espais durant l’estona de migdia, a més a més del 

menjador, per a poder garantir aquest últim punt durant el dinar. 

Aquells treballadors/es que es relacionin amb més d’un grup estable, portaran mascareta quan no puguin 

mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants. 

 

Fluxos de circulació 

Es seguiran en tot moment els circuits establerts a l’escola per tal d’organitzar la circulació dels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin 

més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

 

Espais 

 

El centre és el responsable d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable, i 
per tant seran aquests espais els utilitzats també durant l’estona de menjador. 
 

Espai menjador 

El servei de menjador escolar s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte, ja sigui menjador, aules o 

d’altres. 

L’elaboració dels menús es farà a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte 

que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix 

grup estable seuran junts en una o més taules. Es mesurarà i mantindrà la separació entre les taules de 

grups diferents. Entre torn i torn es farà neteja, desinfecció i ventilació del menjador i dels altres espais 

habilitats durant l’estona de migdia. Abans i després dels àpats es farà rentada de mans. 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats (menjador, aules o altres espais) seran 

utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal 

garantir la separació entre els grups d’alumnes. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada 

d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible farem ús de la mascareta. 

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

estable. En aquest cas ventilarem després de l’activitat. 



 

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

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups per tal de mantenir en tot moment la 

distància entre grups de 1,5 metres. 

 

Cuines 

Durant l’elaboració i servei dels aliments es seguiran els protocols de seguretat alimentaria establerts pels 

APPCCs de cada centre (rentada de mans, protecció individual, neteja i desinfecció de material, neteja de 

superfícies i d’aliments,...). 

La recepció de mercaderies i l’emmagatzematge s’efectuaran seguint les mesures preventives segons els 

protocols d’APPCCs de cada centre. Es mantindran les distancies, s’evitarà el compartir material i 

s’efectuarà rentat de mans abans i després del procés (amb aigua i sabó o amb el gel hidroalcohòlic). 

Es seguiran les recomanacions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments des de la cuina 

als espais on es serviran. 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els 

menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

 

Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.  

 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal 

docent i no docent. 

En infants i adolescents i durant tota la jornada lectiva, es requerirà el rentat de mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

▪ Abans i després dels àpats, 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis, 

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 



 

▪ Abans i després d’anar al WC, 

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Es disposarà, en tot el centre, de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. Paral·lelament, el personal de l’equip de monitoratge disposarà també 

de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

Es promouran, tal i com recomana el Departament d’Ensenyament, mesures adaptades a l’edat de l’infant 

(vídeos, cançons, cartells...) per promoure el rentat de mans correcte, la seva importància i l’explicació dels 

passos per a un correcte rentat de mans. 

 

Ús de mascareta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als passadissos i als lavabos els alumnes i el personal hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables. 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació infantil 

(3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

De 1r a 4t de primària No obligatòria si s’està amb el grup 

de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

A partir de 5è de primària, 

secundària i batxillerat 

No obligatòria si s’està amb el grup 

de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

Personal docent i no 

docent 

Recomanable en els grups estables. 

Obligatòria per al personal quan 

imparteix classes a diferents grups, 

quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 



 

Neteja, desinfecció i ventilació 

Ecomenja i l’escola disposen d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espais interiors. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant l’espai de menjador. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Les taules de 

les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Es seguiran les recomanacions del document “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana” del Departament de Salut. Les portes romandran obertes, en la mesura que es pugui, per evitar 

així més contacte en les manetes de les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, promourem 

la utilització d’espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

Gestió de residus 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats 

com a fracció resta i, per tant, es llençaran al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 

Altres activitats 

 

Acollida 

Els espais habilitats pel centre per fer l’acollida hauran de permetre mantenir la distància interpersonal  

d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 

mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar o sortir del centre aquest 

acompanyant s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha 

d’accedir al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants han de rentar-se les mans amb aigua i sabó i han de ser 

acompanyats a la seva aula de referència; tant els responsables com els infants han de portar les 

mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, caldrà netejar i desinfectar l’espai. 


