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Benvolgudes famílies associades, 

 

La Junta de l’AMPA, volem informar-vos de la situació actual, aquest curs 
2020/2021 hem de ser especialment curosos en la salut, donada la pandèmia de 

la COVID-19.  
 
La normativa vigent en el Pla d’actuació per al curs 2020/2021 per a 

centres educatius en el marc de la Pandèmia del COVID, elaborat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el qual és d’obligat 

compliment per a tots els membres de la comunitat educativa, com sabeu les 
AMPA formem part d’aquesta comunitat, i per tant ens regirem en tot moment 

amb la normativa vigent.  
Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de 
les escoles ens involucrem en aquesta tasca i ens comprometem a fer-ho,  per a 

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i 
la traçabilitat. 

 

Amb les mesures que ens proposa el Departament i la col·laboració 

imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les 

famílies–, l’Escola  han de continuar sent espai on l’activitat educativa es pugui 

dur a terme d’una manera segura i confortable, i és per això, que l’AMPA ens 

comprometem a continuar treballant de la manera més responsable possible, 

sent necessari la modificació d’alguns Serveis dels que som proveïdors a l’Escola 

i serem garants de  l’aplicació de les mesures de seguretat i d’higiene.  

Des de l’AMPA, ens regirem en tot moment sota les premisses del Departament 

respecte als Serveis que oferim.  

 

 

Dins de la situació actual, i donat que algunes de les activitats i serveis,  que 

normalment l’AMPA realitza durant el curs escolar, i preveient que és probable 

que aquest curs no es puguin oferir, per aquests curs apliquem una disminució 

de la quota de soci.  

 

La quota d’AMPA és de 40€/any per família. Es cobrarà íntegrament a 

principi de curs (en el rebut dels serveis utilitzats al setembre). 

 

A continuació s’explicarà el funcionament i preus dels serveis d’acollida i 

menjador, i informació d’interès per a aquest curs tant excepcional que 

comencem en breu.  
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SERVEI D’ACOLLIDA 

 

Per tal de regir-nos a la normativa del Departament d’educació, aquest 

curs NO podem oferir la gratuïtat de la mitja hora d’acollida prèvia entrada a 

classe pel matí i post sortida a la tarda; ja que és summament important evitar 

les aglomeracions dins del recinte escolar, i caldrà ser rigorosos amb el Pla de 

funcionament de l’escola que preveu en entrades i sortides esglaonades dels 

nostres fills i filles. 

 

Els serveis d’acollida són: 

A- servei d’acollida matinal des de les 8:00 fins a les 9:10 ( que és quan 

entra l’últim grup classe). 

B-servei d'acollida de tarda: en horari de 16:00 (inici de sortida del primer 

grup classe)  a 17:30h.  

El servei es computarà en franges de mitja hora o de un quart d’hora. 

 

PREU:  

 FRANJA DE MITJA HORA FRANJA DE QUART D’HORA 

SOCI AMPA 70 € anuals per alumne 35 € anuals per alumne 

NO SOCI  AMPA 120 € anuals per alumne 60 € anuals per alumne 

 

En el cas que alguna família requereixi quelcom específic no dubteu en 

consultar-ho a l’administrativa de l’AMPA, bé per l’aplicatiu Dinantia , trucant al 

mòbil de l’AMPA 650.430.590 o enviant un correu electrònic a : 

apmapractiques@gmail.com.  

 

La quota es cobrarà en dues vegades 50% al rebut d’octubre i el 50% al rebut 

de febrer. Aquest preu està  condicionat pel  nombre d'alumnes inscrits a aquest 

servei.  

 

L’Escola habilita dos espais prou amples diferenciats per dur a terme les 

acollides. En el cas de les acollides no és viable realitzar-ho amb grups estables 

i per això serà obligatori l’ús de mascareta i la distància entre persones.  
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ESPAIS:    

 

ACOLLIDA MATINAL 8:00 A 9:10H  

● de 8:00 a 8:30h tots els alumnes inscrits en aquesta franja entraran per 

la PORTA B  PATI DE COLUMNES  

● de 8:30 a 8:35h els alumnes que estan inscrits al servei d’acollida s’han 

d’esperar, guardant la distancia, a la porta infantil on els rebran dos 
monitors.  

● Els alumnes de P3 i P4 entren per la porta P principal d’infantil   

● A partir de les 8:35h cada alumne, inscrit a aquest servei, entra per la 
porta assignada per l’escola per a cada curs.  

 

ACOLLIDA TARDA: 16:00 A 17:30H 

● De 16:00 a 16:30h. els nens inscrits a aquesta franja romandran al 
pati de pedretes i pati columnes. Si algun alumne/a ha de sortir durant 

aquesta franja ho heu de comunicar al centre. 

● A partir de les 16:30 fins les 17:30 h. els alumnes del servei d’acollida 

s’han de recollir a la  porta B  pati de columnes.  

● Els alumnes de P3 i P4 de les 16:30 a les 17:00 sortiran per la porta P 
principal infantil i de les 17:00 a les 17:30 h. s’han de recollir al pati de 

columnes porta B. 
 

 

El monitor/a prendrà  la temperatura i proporcionarà  el gel 

hidroalcohòlic abans d'entrar al centre i un cop dins ha de mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai d’acollida.  

Cada infant podrà ser acompanyat fins al monitor de l’acollida per un familiar. 

 

Els responsables de l’acollida tindran al seu abast un plànol i l'horari establert 

per l’escola de les entrades i sortides esglaonades i diferenciades per grups 

classe/grups estables de convivència.  

Tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat 

l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
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SERVEI DE MENJADOR 

 

La gestió de la cuina de l’escola continua adjudicada a l’empresa Self Service “EL 
MÈDOL. La contractació dels monitors del menjador és a càrrec de l'empresa 

"Fundació Privada En Xarxa”. Coordinació del servei de menjador serà Aleix 
Alemany.  
El menjador romandrà obert als alumnes a partir de les 12h. (que és quan 

comença el primer servei,  fins a les 15h). 
 

Import i cobrament:  
 
Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 

20.5.1996), es regula el servei escolar de menjador als centres educatius de 
titularitat del Departament d'Educació. El preu és de 6.33 € per alumne fixe i 

6.96 € per esporàdic.  
 
Com a novetat el Servei de Menjador es cobrarà a mes vençut, (de l’1 al 5 

de cada mes) per tal d’estalviar abonaments en el cas de no utilització del Servei 

per la COVID-19.  

 
Per tal de garantir el bon funcionament i la nova reorganització, tant els 

alumnes com el professorat i la resta de personal que hagi de fer ús del 

Servei de menjador de manera esporàdica, cal que ho comuniqui a la 

secretaria  de l’AMPA abans de les 10:00 del dia que s’hagi de quedar a 

dinar. Si no és així, no garantim que es pugui gaudir del mateix.  

 
Els menús de dies esporàdics s'han de pagar amb antelació per demanar-los  a 

la cuina (aquest any es podrà fer servir el bizum per a facilitar la tasca del 
pagament de rebuts esporàdics, o mitjançant ingrés bancari, no es cobrarà en 
efectiu). 

 
Per tant l’import de tot el curs per a les famílies sòcies serà de 1119€.  

Els rebuts es cobraran entre l'1 i el 5 de cada mes vençut. Els rebuts seran 
tramesos directament al vostres compte, si heu feu canvi de compte recordeu-
vos de comunicar-ho a secretaria, cobren comissió per devolució de rebuts i 

aquesta  va a càrrec de l’usuari. 
El no estar al corrent de pagament comporta la baixa del servei fins que 

es pagui, el deute i les  comissions bancàries. 
 
 

El cobrament d'aquesta quantitat es repartirà en 10 rebuts distribuïts segons 
s'especifica. 

                                     

Setembre 77€ 

Octubre  133€ 
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Novembre  127€ 

Desembre   89€ 

Gener  102€ 

Febrer  121€ 

Març  121€ 

Abril  121€ 

Maig  127€ 

Juny  102€ 

 1119€ 

 

 
Per a aquells alumnes que necessitin fer ús del servei durant un període inferior 
a la totalitat del curs, se’ls farà el càlcul corresponent. 

 
Per tenir dret a abonament s'ha de romandre un mínim de dos dies consecutius 

sense utilitzar el servei. Els abonaments es realitzen per llistat bancari al mes 
següent i s'abona només la part corresponent al menú no consumit, no a les 
despeses de funcionament.  

 
L'empresa Self Service “EL MEDOL” fins ara posava a disposició de les famílies  

dels alumnes matriculats al menjador dos menús diaris. Aquesta deferència 
QUEDA SUSPESA PER LA COVID-19. 
 

 
Menús de règim i situacions especials. Els alumnes que ho necessitin poden 

menjar del menú de règim, prèvia comunicació, i presentant el justificant escrit 
dels pares a secretaria. 
El servei de menjador els agrairia que facin saber si hi ha alguna raó mèdica 

perquè un alumne no mengi determinats aliments. Cal adjuntar certificat 
mèdic. 

Quan un alumne, repetidament, presenti dificultats per menjar i no mengi els 
menús que se serveixen al menjador, es comunicarà als pares aquesta situació 
per tal d'abordar les actuacions més adients.   

 
Enguany l’ús de la bata de menjador és OPTATIU I VOLUNTARI en cas de fer-

ne ús haurà de rentar-se  diàriament a casa.  

 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la 

represa de l’activitat lectiva s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.  

Preferiblement el Servei de Menjador serà a l’espai habitual del menjador 

escolar.  

Per raons d’organització de l’escola, per tal de prendre les mesures de seguretat 
i salut establertes pel Departament d’Educació els alumnes d’infantil (P3 

i P4), realitzaran el servei de menjador a les seves aules, ja que es 
contemplen com un grup de convivència estanc.  

 

S’estableix horaris esglaonats per accedir tant al servei de menjador com a 

l’espai de migdia.  
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Per tal d’assegurar l’aplicació de les mesures establertes  es farà de la següent 

manera:  

 

● El monitor referent de cada grup nivell, esperarà a la porta  de sortida 

establerta per a cada classe, per tal de conduir al grup al menjador, 

primer s’han de rentar les mans en els lavabos establerts per cada grup.  

 

● Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En 

cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es 

deixarà un espai buit entre ells per garantir la distància. 

 

● Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

 

● Garantirem el rentat de mans abans i després de l’àpat. El monitor 

referent de cada grup  serà l’encarregat d’acompanyar als alumnes durant 

aquesta tasca. 

 

● El menjar i l’aigua es servirà tal i com marca la normativa, i serà l’equip 

de cuina o els monitors qui realitzaran aquesta tasca.  

 

● En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir 

la distància a la filera i fer ús de la  mascareta . Es recollirà per torns i 

només per un grup estable a la vegada, sota la supervisió d’un 

responsable.  

 

 

 

INFORMES  

Pels alumnes de P3, es farà un report diari a través de l’aplicatiu Dinantia, de 

com va l’espai de menjador, ja que sabem que l’inici de l’etapa escolar requereix 

una cura especial tant pels infants com pels pares. (Durant els dies d'adaptació 

aquest report no es farà. Solament ens posarem en contacte via telèfon si 

escau) 

Aquesta informació es rebrà diàriament durant el primer trimestre.  

 

La resta d’alumnes rebrà un informe trimestral sobre l’espai de menjador, on es 

tenen en compte tant els comportaments a la taula, el menjar i les relacions 

pròpies d’un espai de convivència. El personal del servei de menjador  treballa 

en la línia de inculcar hàbits saludables a l'hora de menjar i fomentar un 

comportament correcte entre els mateixos alumnes i en la relació amb els 
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adults. Cal que des de casa s'actuï en la mateixa línia  avesant als 

infants a menjar de tot, ensenyant a utilitzar els coberts, a demanar allò que 

necessitin amb educació,... 

 

 

 

ESPAI DE MIGDIA: 

 

Donada la excepcionalitat de la situació de pandèmia, aquest curs 2020-2021, 

no es realitzaran les activitats extraescolars de migdia per temàtiques, ja que es 

procura mantenir els grups estables de convivència per nivells.  

 

Tots els alumnes del servei de menjador seran rebuts i entregats a la 

classe. 

Serà necessari l'ús de la mascareta tant per l’infant com pel monitor a 

partir de P5  tal i com estableix la normativa vigent. (Els alumnes de P5 a 

l’hora del servei de menjador comparteix pati de columnes amb la resta 

d’alumnes de Primària). 

 

Per tal de garantir l’entrada i sortida de l’espai de menjador cada grup nivell 

tindrà un horari específic. 

En aquest horari quedarà reflectida:  

● On es realitzarà la higiene de mans (abans i després de les menjades) 

● Hora d’entrada al menjador 

● Hora i lloc d’esbarjo 

 

 

Una vegada finalitzada l’activitat d’espai de migdia, el monitor acompanya al 

grup estable al lloc i hora d’entrada establert per l’escola, i ventila i desinfecta 

l’espai utilitzat.  

 

Els nens i nenes de P3, després de l'àpat tots faran descans.  

A partir d’ara  es realitzarà  en llits individuals, l’AMPA proporcionarà a cada 

família un llençol adaptable al llitet.  

Aquest llençol va marcat amb un número que correspondrà a cada infant (per tal 

de garantir la utilització única i la higiene )  

El llençol es donarà cada divendres per tal de ser rentat a casa i cal tornar-lo el 

dilluns per poder fer-ne ús durant la setmana.  

En cas de pèrdua la família haurà d’abonar 15 €.  
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Enguany per manca d’espais ventilats i seguint els consells dels experts, es 

decideix no oferir extraescolars culturals, ni activitat de judo. 

Queda pendent rebre informació específica per la resta d’activitats esportives 

(futbol, bàsquet i patinatge) per part del Consell Esportiu del Tarragonès.  

 

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC TELEFÒNIC 
 
De dilluns a divendres de 8:45 a 11 h. del matí i  de 16:00 a 17:00 h. de la 

tarda (les tardes dels dilluns i divendres no hi ha servei d’atenció al públic), 
recordeu que l’atenció serà vía telefónica: 977.217.711, 650.430.590 i correu 

apmapractiques@gmail.com 
 
 

ON  PODEU TROBAR EL NOSTRE MATERIAL. 
 

L’equip de gimnàstica : Minimum c/ Governador González 16 ,  977.230.464 

 
(*) Donada la situació de pandèmia soferta des del març els proveïdors de roba 

esportiva no ens poden garantir l’equipament fins a mitjans d’octubre, aprofitem 
per a comentar que a partir d’aquest curs i  durant els propers dos anys, podem 
adquirir la que serà la nova equipació esportiva i estarà disponible pels alumnes 

des de P3 fins a 6è. Hem acordat amb el responsable del Minimum que tot  
l’estocatge del xandall actual es vendrà a uns preus més assequibles. En un 

termini de dos cursos tot l’alumnat haurà de tenir l’equip actualitzat. 
 

Llibres: Llibreria La Capona c/ Gasòmetre 41/43 ,  977.241.233 
 

 

Finalment, reiterem la nostra voluntat d’oferir suport tant a les famílies 

associades, com a l’Escola per encarar aquest curs extraordinari, ple 

d’incerteses, però alhora motivador ja que ens permetrà reinventar-nos posant 

al centre el benestar dels nostres fills i filles.  

 

 

Entre totes les famílies FEM l’AMPA! 

Junta AMPA Escola Pràctiques. 
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Tarragona a 9 de setembre de 2020 
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