Menjador escola Font d'en Fargas 2020-2021

METODOLOGIA P3

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.
12:10h. Recollida de carros i estris al menjador i baixada a les respectives classes per
passar llistes el més ràpid possible. Rebem als infants amb les mans netes i pipis fets. Parar
taules i servir menjar. (Miriam recolza desinfectar i parar)
13:20h-13:30h. Recollida de safates i passar balleta a les taules. La neteja gran anirà a
càrrec de personal de l’escola.
Dinant: pa es serveix amb forquilla. Ús de guants per llançar brossa. Ordre al carro cuina
per facilitar la recollida per part de cuina. Safates ben buidades i ben apilades. Tot
ordenat.
13:20h-13:40h baixada a les sales de dormir. Per torns d’uns 7’ anar baixant al wc del
soterrani. Intentar baixar per ordre d’espai (primer la classe més propera a l’escala) i
dirigir-nos a les sales respectives.
14’00h-14’10h aprofitar per omplir les agendes diàries.
14:20h.-14:30h. Despertar de la migdiada.
14:30h-15:00h Anar al wc (pipis i mans) per torns passant un “flis flis” entre grups no
estables intentant no creuar-nos en cap espai. Pujada a les classes a mesura que sortim
del wc. Quan un grup creua la porta de les escales el següent grup passa al wc. (cada 7’)
15:00h arribada de mestres i traspàs d’informació del migdia.
15:00h-15:05h recollida de llitets biblioteca.
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Cada dilluns teniu 15’ cadascuna per muntar llençols.
Cada dia comptem 5’ abans de l’hora per recollir carro.
Cada dia comptem 5’ recollida llitets biblioteca (pendent lloc on apilar llitets)

Dia 14 i 15 teniu de 12:00 a 12:40h per neteja de llitets.

