
 

  



UBICACIÓ DELS GRUPS 

GRUPS PIS AULES  GRUPS PIS AULES 

P3 
3r pis P3 A 

2n 
2n pis 2n A 

3r pis P3 B 1r pis Laboratori 
3r pis P4 A Planta baixa Biblioteca  

P4 
3r pis P4 B 

3r 
1r pis Plàstica 

3r pis P5 A 1r pis 4t A 
3r pis P5 B 1r pis 4t B 

P5 
4t pis Menjador 

4t 
1r pis 3r A 

2n pis Aula de jocs 1r pis 3r B 
2n pis Aula de música 1r pis Informàtica  

1r 
2n pis 2n B 

5è 
Planta baixa 5è A 

2n pis 1r A Planta baixa 5è B 

2n pis 1r B 
6è 

Planta baixa 6è A 
 Planta baixa 6è B 

 

 

HORARIS, TORNS I ESPAIS DE DINAR 

PARVULARI 

CURS 
HORARI MIGDIA 

TORN ESPAI 
Inici Final 

P3 12:30h 15h 

Únic 
Espai 
propi 

P4 12:40h 15:10h 

P5 12:40h 15:10h 

 

PRIMÀRIA 

CURS 
HORARI MIGDIA 

TORN ESPAI 
Inici Final 

1r 12:30h 15h 1 Espai propi 

2n 12:30h 15h 2 Menjador 1r 

3r 12:15h 14:45h 1 

Menjador gran 
4t 12:30h 15h 2 

5è 12:20h 14:50h 2 

6è 12:10h 14:40h 1 

  



FLUXOS DE CIRCULACIÓ A TOTA L’ESCOLA 

Pujada  ESCALA PRINCIPAL Baixada ESCALA DEL FONS 

 

 

ORDRE D’ENTRADA AL MENJADOR. PRIMÀRIA 

 Hora d’entrada CURS  Hora d’entrada CURS 

T
O
R
N 
1 

12:20h 6è T
O
R
N 
2 

13:30h 5è 

12:25h 3r 13:40h 4t 

12:35h* 1r 13:45h* 2n 

*1r i 2n entren per la porta del menjador de 1r, que dona al passadís del gimnàs 

Les hores indicades són les d’entrada al menjador amb les mans ja rentades. Cal prepara abans 

el grup i preveure el temps de rentat de mans. 

 

 

LAVABOS DE REFERÈNCIA. PRIMÀRIA 

TORN 1 DE DINAR 

Grup Abans d’entrar al menjador Després del menjador Abans de tornar a l’aula 

1r A Lavabo 1 fons 2n pis 

Ídem  Ídem  1r B Lavabo 1 fons 2n pis 

1r C Lavabo 2 fons 2n pis 

3r A Lavabo 1 fons 1r pis 

Lavabos porxo** 

Lavabo 1 fons 1r pis 

3r B Lavabo 2 fons 1r pis* Lavabo 2 fons 1r pis* 

3r C Lavabo 2 fons 1r pis* Lavabo 2 fons 1r pis* 

6è A Lavabo 1 fons planta baixa 
Lavabos porxo** 

Lavabo 1 fons planta baixa 

6è B Lavabo 2 fons planta baixa Lavabo 2 fons planta baixa 

*NO poden entrar alhora al lavabo, caldrà calcular el temps per no fer cues  

** NO poden entrar alhora al lavabo, caldrà calcular el temps per no fer cues. Si s’ha de pujar a 
l’espai propi i no es pot anar al pati, s’utilitzaran els lavabos del propi pis o, en el seu defecte, 
el gel hidroalcohòlic 

NO s’entrarà a l’aula fins que no s’hagi passat pel lavabo. 

  



 

TORN 2 DE DINAR 

Grup Abans de baixar al pati 
Abans d’entrar al 
menjador 

Abans de tornar a l’aula 

2n A* Lavabo ppi 2n pis 
Lavabos vestuari 
(faran cua a la paret 
de l’escola bressol) 

Lavabo ppi 2n pis 

2n B* Pica espai propi (?) Pica espai propi (?) 

2n C* Lavabo entrada P. baixa Lavabo entrada P. baixa 

4t A** Lavabo ppi 1r pis (!) 

Lavabos porxo*** 

Lavabo ppi 1r pis (!) 

4t B** Lavabo 1 fons 1r pis Lavabo 1 fons 1r pis 

4t C** Lavabo 2 fons 1r pis Lavabo 2 fons 1r pis 

5è A Lavabo 1 fons planta baixa 
Lavabos porxo*** 

Lavabo 1 fons planta baixa 

5è B Lavabo 2 fons planta baixa Lavabo 2 fons planta baixa 

*2n A, fa referència al grup del 2n pis. 2n B, al del Laboratori. 2n C, al de la Biblioteca. 
**4t A fa referència a l’aula d’informàtica. 4t B i C, a les següents 

***NO poden entrar alhora al lavabo, caldrà calcular el temps i només podrà haver-hi un grup 
fent cua al porxo. Els altres grups esperaran al seu espai de pati fins que puguin baixar al 
porxo. El gel hidroalcohòlic només es podrà posar si les mans NO estan brutes del pati. 

(?) Si no es pot, llavors seria lavabo ppi 1r pis abans que 4t 

(!) Després del grup de 2n B, si fan servir el lavabo 

Els grups que NO fan pati a primera hora perquè els toca joc d’interior, NO hauran de passar 
pels lavabos del vestuari o porxo abans d’entrar al menjador, sinó pel lavabo que els pertoca 

abans de tornar a l’aula. 

 

  



ORDRE DE SORTIDA DEL MENJADOR. PRIMÀRIA 

TORN  1     6è – 3r  Quan podem anar al pati? 

HORA CURS MONITOR/A DESTÍ CURS HORA 

13:00 6è 1r monitor de 6è 

Espai propi 

6è 13:30h 
13:05 3r 1r monitor de 3r 

13:10 6è 2n monitor de 6è 

3r 13:40h 13:20 3r 2n monitor de 3r 

13:30 3r 3r monitor de 3r 

El primer monitor de cada curs surt amb els primers a acabar del seu curs. Després poden anar 
pujant sols per l’escala principal (en aquest moment no hi ha creuaments de grups per l’escala) 

o pujar amb els següents monitors de curs, segons l’edat 

TORN  1     6è – 3r  
Quan podem anar al pati? 

HORA CURS DESTÍ 

13:00 6è Espai propi 13.45h 

 

 

TORN  2     5è – 4t – 2n 

HORA CURS MONITOR/A DESTÍ 

14:15 5è 1r monitor de 5è 

Espai propi 

14:20 4t 1r monitor de 4t 

14:25 5è 2n monitor de 5è 

14:30 2n 1r monitor de 2n 

14:35 4t 2n monitor de 4t 

14:35 2n 2n monitor de 2n 

14:40 2n 3r monitor de 2n 

14:45 4t 3r monitor de 4t 

El primer monitor de cada curs surt amb els primers a acabar del seu curs. Després poden anar 
pujant sols per l’escala del fons o pujar amb els següents monitors de curs, segons l’edat. En el 
cas de 2n, cada monitor pujarà només amb el seu grup des del menjador, ja que estan 

cadascun en pisos diferents. 

 

En vermell (als dos quadres): responsables de controlar la desinfecció de material de l’espai 
propi en pujar del menjador (material d’espai migdia). Cada monitor és el responsable de la 

ventilació de la seva aula. Sempre que sigui possible, s’hauran de deixar les finestres obertes. 

 

  



ORGANITZACIÓ DINS EL MENJADOR DE PRIMÀRIA – plànol  
 

 

 

  



LAVABOS DE REFERÈNCIA. PARVULARI 

Grup Abans de dinar Després de dinar Abans de tornar a l’aula 

P3 A Lavabo P3 + pica d’aula Lavabo P3 + pica d’aula Lavabo P3 + pica d’aula 

P3 B Lavabo P3 + pica d’aula Lavabo P3 + pica d’aula Lavabo P3 + pica d’aula 

P3 C Lavabo de parvulari Lavabo de parvulari Lavabo de parvulari 

P4 A 
Lavabo de parvulari Lavabo de parvulari Lavabo de parvulari** 

P4 B 

P4 C Pica fons parvulari Pica fons parvulari Pica fons parvulari 

P5 A* Lavabo + pica 4t pis Pica 4t pis Pica 4t pis 

P5 B* Pica espai propi Pica espai propi Pica espai propi 

P5 C* 
Lavabo 2n pis  
(després del grup de 2n) 

Lavabo 2n pis  
Lavabo 2n pis**  
(després del grup de 2n) 

*P5 A fa referència al grup del 4t pis. P5 B, al de l’aula de jocs. P5 C, al de l’aula de música 

**També es pot utilitzar el gel hidroalcohòlic si les mans NO estan brutes del pati 

 

RESPONSABLES MATERIAL COVID I MATERIAL MENJADOR 

Aquesta figura s’encarregarà de parlar amb els seus companys de torn (primària) o de pis 
(parvulari) per revisar que no falti el material necessari per a la neteja i desinfecció del 
menjador, així com també de revisar que hi hagi tot el necessari per servir el menjar i per a la 

recollida dels serveis. Seran, doncs, qui es comunicaran amb cuina. També traspassaran a la 
coordinadora valoracions sobre els temps i l’organització en l’endreça i sortida dels menjadors. 

Aquests responsables són: 

 

PRIMÀRIA PARVULARI 

Torn Cursos Monitor/a Cursos Monitor/a 

1 

6è 
3r 

Monitora de 6è P3 

Monitor de P4 
1r Monitora de 1r 

P4 

2 

5è 
4t 

Monitora de 5è 

P5 Monitor de P5 
2n Monitor de 2n 

 

P3 i P4 tindran un armari al seu pis (sota 
els ploms) amb material de desinfecció 

 



TEMPS DE LLEURE     (proposta a implementar a partir del 21/09) 

 

Organització patis primària 

A les estones de lleure, malgrat estar dividits en dos torns, no cabran tots els grups als patis de 
baix, doncs a cada torn hi ha 8 grups i els patis estan dividits en un màxim de 6 espais 
diferenciats més la terrasseta. De manera que haurem de comptar també amb ludoteques a 

les aules i cada grup farà joc d’interior un cop a la setmana. 

Per al joc d’interior, comptem amb les ludoteques pròpies de l’espai migdia i amb el material 
d’aula que s’acordi amb les tutores de cada grup. Tot el material de fora l’aula (material 

d’AMPA) quedarà repartit per a grups de manera estable. 

 

franja curs DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:
20 
– 

13:
45 

2n A Castell Sorral Terrasseta Castell Aula 

2n B Aula Castell Sorral Terrasseta Castell 

2n C Sorral Aula Castell Sorral Terrasseta 

4t A Terrasseta Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula Pista sorra 1 

4t B Pista sorra 2 Terrasseta Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula 

4t C Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula Pista sorra 1 Pista sorra 2 

5è A Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 

5è B Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 

13:
30 
– 

15:
00 

1r A Castell Sorral Terrasseta Castell Aula 

1r B Aula Castell Sorral Terrasseta Castell 

1r C Sorral Aula Castell Sorral Terrasseta 

3r A Terrasseta Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula Pista sorra 1 

3r B Pista sorra 2 Terrasseta Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula 

3r C Pista sorra 1 Pista sorra 2 Aula Pista sorra 1 Pista sorra 2 

6è A Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 

6è B Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 Ciment 1 Ciment 2 

*els grups que fan pati a la terrasseta faran joc tranquil, amb opció a fer escacs els grups de 4t 

(i 3r si s’engresquen) si es pot fer la desinfecció de les peces en acabar 

 

  



Organització patis parvulari 

curs DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P4 A Pati cobert 1 Aula Pati cobert 2 Baldufes 2 Pati cobert 3 

P4 B Pati cobert 2 Baldufes 1 Pati cobert 3 Aula Pati cobert 1 

P4 C Pati cobert 3 Baldufes 2 Pati cobert 1 Baldufes 1 Pati cobert 2 

P5 A Aula Pati cobert 1 Baldufes 2 Pati cobert 2 Baldufes 1 

P5 B Baldufes 1 Pati cobert 2 Aula Pati cobert 3 Baldufes 2 

P5 C Baldufes 2 Pati cobert 3 Baldufes 1 Pati cobert 1 Aula 

*els grups que fan pati de baldufes hauran de marxar-ne a les 14:30h i seran jocs dirigits pels 

monitors/es sense fer ús del material propi del pati; dalt del castell de fusta es poden fer contes 

El grup de P4 C, ubicat al costat d’una aula de P3, serà l’única que no farà (a priori) joc interior. 

El motiu és que cal reduir el soroll prop de l’aula de P3 ja que dins hi fan migdiada. 

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 
- S’elimina l’ús de tovalló de tela. Cuina proporcionarà tovallons de paper. 
- S’elimina el rentat de dents 

- Els monitors tindran una hora d’entrada i sortida del servei en funció de l’horari del seu 
grup estable. 

- El monitor serà qui servirà al seu grup estable el menjar, el pa, l’amanida (els dies que n’hi 

hagi); l’aigua podrà servir-la un sol infant per taula, o el monitor. 
- Els infants hauran de seure SEMPRE a la mateixa taula durant el trimestre. Haureu d’enviar 

les llistes de nens/es de cada taula a la coordinadora. 

- El càrrec: si bé els infants sí que poden fer el càrrec de menjador (netejar la taula i 
escombrar), haurà de ser el monitor del grup qui desinfecti taules i cadires. Una persona de 
cuina ens ajudarà. 

- Cantimplores: No es poden fer servir les fonts ni les aixetes del lavabo per beure aigua. Els 
alumnes duran una cantimplora. Utilitzarem els calaixos que fèiem servir per a tovallons i 
dents per guardar-les al pati i al menjador. 

- Cada monitor disposarà de gel hidroalcohòlic. I n’hi haurà un també a l’entrada del 
menjador gran. 

- El monitor/a referent de cada grup ha de dur mascareta durant tot el migdia.  

- Per als infants, l’ús de mascareta serà obligatori en els fluxos de circulació i sempre que no 
es pugui assegurar la distància mínima entre infants de grups estables diferents. Seguirem 
les mateixes pautes que l’escola. 

- Durant les dues primeres setmanes, tota la primària durà mascareta durant tot el dia, 
mesura revisable cada setmana. L’escola ens en mantindrà informats. 

- Piscines: Durant el 1r trimestre no n’hi haurà. Després es valorarà segons l’evolució de la 
pandèmia. 

- Gestió de casos Covid-19: seguim les mateixes directrius que l’escola, tenint en 
consideració la mateixa llista de símptomes i el mateix procediment d’aïllament i 

comunicació del cas sospitós. 

  



Organització específica al menjador de primària 
Dins un mateix torn, a l’entrada al menjador, entre grup i grup s’haurà de deixar un interval de 
temps per tal que no es produeixin aglomeracions a l’entrada. El mateix per a les sortides del 

menjador: hi haurà un ordre preestablert. D’aquesta manera donem temps també a cada grup 

a passar pel lavabo sense trobar-se amb un altre grup. 

Amb la distribució d’enguany, al menjador gran només coincidiran dos cursos alhora, quan 

abans podien arribar-hi a estar quatre; al menjador de 1r, un. 

L’equip de primària treballarà l’organització concreta de cada grup per tal que quedi clar i 

definit com s’organitzen les transicions per passar del menjador al pati i viceversa. De la 
mateixa manera, també seran els monitors qui definiran el contingut de les activitats 

d’interior. 

A cada zona d’endreça (veure plànol més enrere) hi haurà tot el material necessari per a la 

neteja i desinfecció del seu espai. 

Organització específica a P3 
Els tres grups estables de P3 dinaran i dormiran a la seva aula. Per al temps en què es fa 

l’adequació de l’espai d’una funció a l’altra, els infants podran estar al pati de baldufes, 

degudament diferenciat en tres espais. 

Al passadís de parvulari hi haurà una zona disponible per a l’organització dels carros i per a 

col·locar-hi una zona de recollida i de material de neteja i desinfecció. 

A l’hora de guardar els llitets, disposarem d’un tercer espai per fer-ne tres grups de llits. 

Actualment només hi ha dos armaris, on hi anirien 2 dels tres grups de llitets. Un tercer espai 

podria ser el passadís de parvulari; o el vestíbul. A concretar amb l’escola. 

Durant el període d’adaptació en què els infants venen per torns només al matí, els 
monitors/es referents participaran del procés i vindran també al matí, en comptes del migdia; 

doncs els 5 primers dies no hi haurà servei de menjador a P3. 

Organització específica a P4-P5 
Dinaran a la seva aula cada grup. Totes les aules de P4 i P5 hauran de comptar amb un espai 

tranquil on puguin anar els alumnes que van acabant de dinar, doncs fins que el grup no està 

complet no es pot desplaçar. 

Igual que amb P3, davant les aules hi haurà una zona per muntar i desmuntar l’organització del 

migdia (carros, safates, estris, productes d’higiene...)  

COMUNICACIONS 
- Com que enguany les famílies no entren a l’escola, caldrà notificar els règims per correu 

abans de les 10h del matí a: regim.ampa@escolaelsagrer.cat. 
- Esporàdics: es notificaran al correu avisos.ampa@escolaelsagrer.cat abans de les 10h del 

matí. L’administrativa de l’AMPA s’encarregarà de la facturació al final de cada mes. 

 

 

 

mailto:regim.ampa@escolaelsagrer.cat
mailto:avisos.ampa@escolaelsagrer.cat


 

PREVISIÓ DE MONITORS   (assegurant un referent per grup) 

GRUP Nombre de monitors/es 

P3 A 

6  P3 B 

P3 C 

P4 A 

3 P4 B 

P4 C 

P5 A 

3 P5 B 

P5 C 

1r A 

3 1r B 

1r C 

2n A 

3 2n B 

2n C 

3r A 

3 3r B 

3r C 

4t A 

3 4t B 

4t C 

5è A 
2 

5è B 

6è A 
2 

6è B 

vetllador 1 

TOTAL EQUIP 29 + coordinadora 

 


