MENJADOR ESCOLAR
PROTOCOL PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES

El document que referim a continuació està subjecte a possibles variacions o canvis que derivin
de l’adaptació del mateix a noves normatives del Departament d’Educació o del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com d’allò que es determini i s’acordi amb la
Direcció de l’escola Frederic Godàs.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Frederic Godàs, amb la voluntat prioritària i
ferma de complir amb tots els requisits i les exigències legals del Pla d’actuació per al curs 20212022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia, presenta el següent protocol com a
coneixedors de la problemàtica generada per la COVID-19.
1.- El preu del servei de menjador per al curs 2021/2022 serà de 6,33 € per dia i alumne/a.
2.- L’ús de la mascareta per a l’alumnat que faci ús d’aquest servei és obligatori. L’alumnat només
es podrà treure la mascareta quan estigui assegut a taula disposat per dinar. Una vegada hagi
acabat de dinar, i abans d’aixecar-se, es tornarà a posar la mascareta.
3.- L’espai que s’utilitzaran per menjar és el menjador escolar. Aquest espai es desinfectarà abans
i després de cada àpat.
4.- Es faran tres torns i l’alumnat s’asseurà per grups estables, respectant en tot moment la
separació entre les taules de grups bombolla diferents.
5.- Després de cada torn es farà neteja, desinfecció i ventilació del menjador escolar.
6.- L’alumnat s’haurà de rentar les mans a l’entrada i a la sortida del menjador. L’AMPA facilitarà
els productes necessaris per a què això sigui possible. Posteriorment s’hauran de desinfectar les
mans amb el gel hidroalcohòlic disposat a tal efecte.
7.- El menjar se servirà en plats individuals, sense compartir aliments (amanides, cistelles de pa,
...) i serà el personal de l’AMPA o algun alumnes del mateix grup bombolla qui la serveixi, a
demanda de l’alumnat.
8.- L’alumnat participarà en el desparament de les taules tot respectant la distància de seguretat
a la filera, sempre de forma ordenada i per grups bombolla.
9.- L’entrada i sortida al menjador es farà per la porta més propera a la biblioteca.
10.- L’entrada dels grups al menjador es farà ordenadament i per grups estables.
11.- El personal de l’AMPA portarà les mesures de seguretat que calgui per a garantir la seguretat
de l’alumnat, sempre d’acord amb la normativa vigent.
12.- El pati s’ha dividit en espais, un per cada grup estable o grup bombolla. El bon ús d’aquests
espais serà controlat en tot moment pel personal de l’AMPA que estarà al pati escolar.
13.- Per tal de garantir que els grups estables estan controlats i separats entre sí, l’AMPA intentarà
que hi hagi un/a monitor/a per grup estable. En cas de no ser possible sempre restarà garantit el
compliment de la ràtio que marca la normativa vigent.
14.- Quan acabi el servei l’alumnat tornarà a desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i
els/les responsables acompanyaran l’alumnat a l’espai del pati que tinguin reservat per al seu grup
bombolla. En tot moment el personal de l’AMPA com l’alumnat hauran de portar la mascareta. En

cas que algun alumne/a hagi de fer ús del lavabo durant l’horari de menjador es rentarà i
desinfectarà les mans abans i després d’anar. Aquest curs es permetrà que l’alumnat, de forma
voluntària, es pugui treure la mascareta al pati sempre que estigui amb el seu grup estable.
15.- Si algun dia heu de recollir algun alumne durant l’horari de menjador escolar ho haureu de
comunicar al tutor/a al matí per a què ho digui a la Coordinadora del menjador, Dora García.
16.- En cas que algun alumne/a no hagi de fer ús del servei de menjador escolar algun dia concret
s’haurà de comunicar abans de les 9:30 hores a través de l’aplicació Ampasoft. En aquest cas es
retornarà a la mensualitat següent el preu del menú, però no el del servei.
17: ALUMNES BECATS:
Aquest curs la Generalitat de Catalunya, a través dels Consells Comarcals, està adjudicant beques
al 70 % i al 100 %. En el cas dels becats al 100 % no hi ha problema perquè l’alumnat es podrà
quedar al menjador escolar tots els dies de la setmana a cost 0 €.
En el cas de l’alumnat que té beca al 70 % hi ha dues opcions:
-

-

Si no es compacta, és a dir, si l’alumne fa ús tots els dies del servei de menjador escolar, la
família haurà d’assumir el 30 % diari que no cobreix la beca. Això vol dir que la família
haurà de pagar a l’AMPA la quantitat de 1,90 € per dia i alumne/a.
Si la família decideix compactar l’alumne/a podrà fer ús del servei de menjador escolar 123
dies durant tot sense haver de pagar. Per la qual cosa l’alumnat que compacti haurà fer ús
del menjador tots els dilluns, dimecres, dijous i divendres fins al dia 15 de maig de 2021.

Per tal de comunicar si es compacta o no la beca de menjador escolar caldrà fer-ho a través de
l’aplicació Ampasoft.
18.- Només es podrà utilitzar el servei de menjador escolar amb caràcter fix, per la qual cosa els
tiquets eventuals que altres anys permetien l’ús esporàdic d’aquest servei, durant curs 20222022, no es podran utilitzar.
19.- HIGIENE BUCAL:
Fins que va començar la pandèmia l’AMPA tenia al menjador unes calaixeres en les que l’alumnat
guardava els estris que utilitzaven per a la higiene bucal. Un calaix per curs. El curs passat i l’actual,
per tal de ser escrupolosos i complir amb la normativa que marca el PROCICAT, es va optar per no
permetre que l’alumnat es rentés les dents per tal de ser congruents amb les mesures legals. No
és lògic prendre mesures de distanciament, de desinfecció, de ventilació, ... si després permetem
que es rentin les dents a un al lavabo que l’utilitza tot l’alumnat, no només els del seu grup
bombolla.
Si hi ha algun canvi en la normativa en relació a la COVID-19 l’AMPA podrà variar les mesures
d’aquest protocol. En tot cas, sempre s’informarà a les famílies dels canvis.

