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Benvolguda directora, benvolgut director,

Dins del procés de planificació del curs 2020-2021 i en el marc dels acords de la Conferència
Sectorial d’Educació estem treballant les opcions determinades en el document del Ministeri
de  Sanitat  i  de  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  respecte  al  servei  del
menjador escolar.

En el document esmentat s’indica que es podran utilitzar les aules per a menjar, servint-se el
menjar en aquestes amb la utilització de carros amb safates, de manera que es mantinguen les
indicacions de Sanitat tant per als grups de convivència estable que s’hagen establit en cada
centre com la distància interpersonal d’1,5 m en els nivells superiors. 

Per als grups d’alumnat en els quals s’utilitze el menjador, la disposició de les taules i les
cadires  haurà  de  ser  de  tal  manera  que  es  possibilite  el  compliment  de  la  distància
interpersonal  d’1,5  m.  En  cas  que  siga  necessari  que  l’alumnat  d’un  grup  estable  de
convivència  utilitzen  el  menjador,  no  serà  necessari  mantindre  entre  aquests  la  distància
interpersonal; no obstant això, hauran d’evitar en tot cas el contacte amb altres persones fora
del grup i s’haurà de mantindre la distància mínima interpersonal d’1,5 m entre els membres
del grup estable i qualsevol persona externa al grup.

Per tot això, hem de calcular tant l’increment de les monitores i dels monitors de l’empresa de
menjador necessaris com l’increment de despeses que es derivarien d’utilitzar les aules com a
menjador. A aquest efecte, us demanem que completeu les caselles de l’arxiu destinades a les
necessitats  que es  deriven de l’organització del  menjador  en el  vostre  centre  per a  poder
pressupostar-les.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport comunicarà als centres les quantitats que tenen
assignades, per l’increment de personal monitor, per als nous contractes amb les empreses de
menjador que s’han de signar abans del pròxim 31 de juliol, així com l’augment dels costos
que siga necessari per a incloure’l en les despeses de funcionament de menjador.

Una vegada més, us agraïm la vostra ajuda i col·laboració per a poder fer front a aquesta
situació excepcional que estem vivint.
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