Menjador escola Font d'en Fargas 2020-2021

METODOLOGIA CICLE INICIAL

Important en tot moment: mantenir distància entre grups estables (a les entrades i
sortides sobretot), comunicació entre monitors i efectivitat a l’hora de fer les coses. Si en
algun moment hem d'interactuar amb algun infant d’un grup que no és el nostre: distància
i mascareta.
Cadascú en arribar ha de controlar que el desinfectant i la sabonera estiguin plenes.
Omplir-ho en el cas que no ho estigui i controlar el paper si ens arriba. Si no, demanar a la
cuina. Reomplir: ½ sabó + ½ aigua i remenar.
Els primers dies podem trobar un moment amb els nostres infants per parlar de la
importància del funcionament i quines normes han de seguir.
12:30h. Rebuda a les classes i passar llistes. Els infants ja han d’haver anat al wc i haver-se
rentat les mans fet pipis amb les mestres.
12:35h. Sortida de les classes i baixada esglaonada al menjador. Vigilar de no coincidir en
mateix espai. sempre mantenir distància de seguretat
12:40-12:45h Entrada esglaonada al menjador per la porta blava. Màxima rapidesa en les
entrades.
Molta cura amb les al·lèrgies i intoleràncies. Trobareu safates de color blau pels al·lèrgics/
intolerants amb un paper amb el nom de l'infant.
12:45-13:30h dinar
Buidatge de safates: Cada 5 infants que acabin del mateix grup estable podran aixecar-se
AMB MASCARETA sempre i quant no coincideixin amb un altre grup estable. MOLTA
COMUNICACIÓ ENTRE MONITORS I MONITORES.
Durant el dinar: evitar al màxim del possible que vagin al wc. Hem de posar aigua les
monitores i monitors. No hi haurà paneres d’inici, tothom tindrà pa a la safata (no
obligatori).
13:30h No queda cap infant amb safata. Cada monitora desinfecta taules i cadires abans
de sortir amb el seu grup per la porta de sortida (porta que dona directament al pati). No
podrem escombrar. Es podran aixecar 3 grups alhora per iniciar la sortida al pati. (més
proper a la porta, més proper a la cuina i més proper a la porta d'entrada)
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Es dirigeixen al wc de porxos per torns i després a la seva zona de pati pendent de
confirmar amb escola.
Alleugerar aquest moment de rentar mans amb sabó i paper per a que sigui el menor
temps possible. ATENCIÓ: a les 13:45 no ha d’haver ningú, ja que entren grups a rentar-se
les mans.
Quedar-se els productes de rentat de mans per fer-los servir quan acaba el pati. (galledes
individuals)
13:45h- 14:40h Pati (lloc encara per concretar amb l'escola)
14:40h tornar al wc de porxos per torns i rentada de mans. Anar colocant-nos a l’espai que
pertoca per la recollida de mestres. Us passaré mapa.
15:00h arribada de mestres a porxos i traspàs d’informació de qualsevol incidència.
-

Tenir cura dels productes de desinfectar (no ús per part dels alumnes) i vigilar
quantitats i pèrdues.

