L’equip de PALADARINES us dona la benvinguda al nou curs 2020-21, un curs ple de
noves normatives i protocols degut a a pandemia de la Covid-19.
Es per aquest motiu que hem posat en marxa les màximes mesures de seguretat tot
seguint la normativa i indicacions de les autoritats.
D’aquesta manera us informem del nostre pla d’actuació, aprovat pel PROCICAT el dia 3
de juliol de 2020, a tots els nostres centres.
Aquesta informaciódescriu de forma general, les principals actuacions.

A l’espai del menjador els grups estables han de mantenir-se i
garantir que hi hagi una distància de seguretat respecte a altres

grups

estables, 1’5m.
Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà a l’espai habitual del menjador
escolar si no els nens i nenes podran menjar a les aules (intentarem que siguin tots els
grups d’infantil P3, P4 i P5 per tal de que estiguin més tranquils en quant als horaris
establerts al menjador de l’escola)
Si l’espai utilitzat és l’aula de referència ocupat pel grup estable, caldrà netejar i ventilar
l’aula després dels àpats.
Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per més d’un grup estable caldrà,
a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una
o més taules. Caldrà mantenir la separació entre les taules dels
diferents grups estables. En cas que una mateixa taula hi hagi
alumnes de més d’un grup estable caldrà deixar dues cadires
buides per garantir la distància. És recomanable valorar la realització de més torns dels
habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre
torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

S’haurà de requerir la rentada de mans abans i després dels àpats, abans
i després d’anar al WC, abans d’entrar a les corresponents classes per
intentar garantir la desinfecció a l’aula.

Les taules i cadires del menjador s’hauran de netejar i
desinfectar després dels àpats de cada torn o en cas de realitzar
qualsevol activitat dintre del menjador.

No es col.locarà material per a compartir, ni
setrilleres, ni amanides, ni cistelles de pà… Tot ho servirà el/la monitor/a corresponent.

L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una
persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant
encarregat durant tot l’àpat.

Es podran realitzar activitats abans i/o després de l’àpat,
preferiblement o sempre que la climatologia ho permeti, a l’aire
lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable
(seguirem les zones marcades per les escoles, aixì garantim que
només hi haurà un grup estable) quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.

Mentre la climatologia ho permeti, l’acollida és realitzarà al pati,
separats en espais, segons els grups estables o inestable.
Quan el clima no ho permeti, l’acollida es realitzarà en l’espai de
menjador, que es desinfectarà posteriorment i es procedirà a la ventilació.
Els alumnes es distribuiran en taules segons el grup classe de referència (estable o
inestable). Tot l’alumnat, professors i resta de personal haurà d’utilitzar mascaretes en
tot l’espai de menjador.

Es garantirà el protocol marcat per les autoritats en cas de detectar algun
cas positiu.

Tot el personal de PALADARINES, comença el curs amb la formació
especialitzada sobre el COVID-19, higiene i prevenció.

En cas de tenir dubtes o preguntes, si us plau, poseu-vos en contacte amb el/la
coordinador/a de la vostre escola a través del whatsapp o bé a través de
info@paladarines.com , intentarem respondre al més aviat possible.

La Direcció

