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ü En cada aula hi haurà una plantilla amb el nom de cada alumne/a i els 

tipus d’entrepans que poden encarregar.  

ü Quan entren a l’aula a primera hora, cada alumne s’asseurà en la seua 

taula i, perquè siga més àgil i no tot l’alumnat haja de tocar el paper, el 

professorat passarà llista i l’alumnat li dirà si vol comprar algún entrepà 

aqueix dia en la cantina.  

ü Alhora que el professorat passa llesta, una alumne/a responsable 

designat pel professorat, usant guants d’un sol ús que hi haurà també en 

cada aula en el calaix del professor/a, anirà arreplegant L’IMPORT 

EXACTE de l’entrepà en una caixa que tindrà el nom de la classe 

corresponent.  

ü L’alumne/a responsable baixarà a la cantina amb la plantilla completa i 

amb els diners i li ho donarà a Juan.  

ü Hi haurà un professor/a de guàrdia en la cantina durant la primera hora 

(o conserge en cas de no disponibilitat del professorat) per a controlar 

l’entrada de l’alumnat de les diferents classes que lliurarà plantilla i 

diners i així evitar el no respectar la distància de seguretat. 

ü Durant la primera i la segona hora, Juan prepararà tots els entrepans i 

els posarà en una caixa o bossa gran corresponent a cada grup, 

identificant de què és cada entrepá.  

ü A 3ª hora, l’alumne/a responsable que el professorat designe en cada 

aula baixarà a la cantina a arreplegar la caixa/bossa d’entrepans del seu 

grup amb la plantilla de peticions dins i, 5 minuts abans de l’hora d’eixida 

al pati, el professorat els repartirà a l’alumnat perquè es faça de forma 

ordenada, sense paranys per part de l’alumnat, sense ficar tots la mà 

dins de la mateixa bossa i sense necessitat d’alçar-se de la cadira. 

 

	


