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Benvolgudes famílies: 

 

Una vegada iniciat el curs escolar, i amb el desig que funcioni el millor possible, us volem 

donar a conèixer diversos aspectes sobre el funcionament del centre i transmetre-us 

algunes informacions i comunicats del vostre interès. 

Aquest curs hi ha alguns canvis per adaptar-nos a l’emergència educativa provocada per la 

COVID19. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ FAMÍLIES Per accedir a l’escola 

 

● És obligatori l’ús de mascareta 

● Cal mantenir el distanciament social.  

● Per l’accés a secretaria cal demanar per telèfon cita prèvia. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ ALUMNES Per accedir a l’escola 
 

● Des de P5 els alumnes  hauran de portar la  mascareta (marcada amb el nom) fins que 

accedeixin a l’aula del seu grup estable i  a tots els desplaçament fora de l’aula.  Si les 

condicions epidemiològiques ho requereixen,  també hauran de dur mascareta a l’aula. 

Cada infant portarà una ronyonera o bosseta de roba (marcada amb el nom) que es 

pugui penjar a l’esquena per guardar-la a l’aula i a l’hora del pati i a dins una segona 

mascareta de recanvi. 

● Al servei d’acollida, que es farà al gimnàs,  serà obligatori l’ús de mascaretes (des de 

P3) 

 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT I INFORMACIONS DIVERSES 

 

1. ESTRUCTURA DE L’ESCOLA 

 

Educació Infantil: Pàrvuls 3, 4 i 5 anys. 

Educació Primària: 1r a 6è.  

 

2. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES  

 

Horari lectiu: 

D’acord a la situació sanitària ocasionada per la COVID-19, i seguint les instruccions del 

Departament d’Educació, hem adaptat l’horari i per poder fer entrades i sortides 

progressives: 

  

● Cicle Inicial i cicle superior: de 8:50h a 12:20h i de 14:50h a 16:20h 

● Educació infantil i cicle mitjà: de 9h a 12.30 h i de 15h a 16.30h 

 

Tenim dos accessos per entrar al centre, porta de vehicles de l’edifici de l’escola i porta de 

vehicles de l’Olímpia.  
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Per evitar aglomeracions, els alumnes només podran venir acompanyats per una persona i 

no podran accedir al centre fins a l’hora indicada.  

 

RECORDEU NO ESTACIONAR AL PAS DE VIANANTS, NI A L’ESPAI RESERVAT AL TRANSPORT 

ESCOLAR. 

 

 

P3 i P4 (entrades i sortides) 

Les famílies que accedeixin al recinte escolar per la porta de vehicles de l’escola sortiran per 

la porta de vianants.  

 

P5-1r i 2n  

Les famílies únicament accedeixen al recinte escolar a l’hora de les sortides, per recollir els 

alumnes en cap cas a l’hora d’entrada. Accediran al recinte escolar per la porta de vehicles 

de l’escola i sortirà per la porta de vianants.  

 

Els acompanyants no podran accedir a l’interior de l’edifici escolar. Únicament es podrà 

accedir amb cita prèvia. 

 

Accés  

porta 
Grup 

Entrada 

 matí 
sortida 

matí 

entrada  

tarda 

sortida 

tarda 

Olímpia 

c/Atlanta 
6A 

8’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’20h 

Sortida per  

Olímpia  

14’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’20h 

Sortida per 

 Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
6B 

8’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’20h 

Sortida per  

Olímpia 

14’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’20h 

Sortida per 

 Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
5A 

8’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’20h 

Sortida per  

Olímpia 

14’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’20h 

Sortida per  

Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
5B 

8’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’20h 

Sortida per  

Olímpia 

14’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’20h 

Sortida per  

Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
4A 

9h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

12’30h 

Sortida per  

15h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

16’30h 

Sortida per  
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la porta de P5) Olímpia porta de P5) Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
4B 

9h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’30h 

Sortida per  

Olímpia 

15h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’30h 

Sortida per  

Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
3A 

9h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’30h 

Sortida per 

Olímpia 

15h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’30h 

Sortida per  

Olímpia 

Olímpia 

c/Atlanta 
3B 

9h (Entren sols i 

pugen a l’aula per 

la porta de P5) 

12’30h 

Sortida per 

Olímpia 

15h (Entren sols i 

pugen a l’aula per la 

porta de P5) 

16’30h 

Sortida per  

Olímpia 

 

Vehicles 

escola 
2A 

8’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

12’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

14’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

16’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 
2B 

8’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

12’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

14’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

16’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 
1A 

8’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

12’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

14’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

16’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 
1B 

8’50h (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

12’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

14’50 (Entren sols i 

pugen a l’aula) 

16’20h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 

 

P5A 
9h (Entren sols i 

fan fila a la façana 

edifici) 

12’25h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

15h (Entren sols i fan 

fila a la façana edifici) 

16’25h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 

 

P5B 
9h (Entren sols i 

fan fila a la façana 

edifici) 

12’25h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

15h (Entren sols i fan 

fila a la façana edifici) 

16’25h familiar pot 

entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 

escola 
P4A 

9h-9’10h (Entren 

amb un familiar 

per la porta 

vehicles i familiar 

surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

12’25h (familiar 

accedeix porta 

vehicles i surt 

porta vianants. 

Alumnat surt fent 

fila. Les famílies no 

poden entrar a 

l’edifici escolar). 

15h-15’10h (Entren 

amb un familiar per la 

porta vehicles i 

familiar surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

16’25h (familiar 

accedeix porta 

vehicles i surt 

porta vianants. 

Alumnat surt fent 

fila. Les famílies no 

poden entrar a 

l’edifici escolar). 

Vehicles 

escola 
P4B 

9h-9’10h (Entren 

amb un familiar 

per la porta 

vehicles i familiar 

surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

12’25h (familiar 

accedeix porta 

vehicles i surt porta 

vianants. Alumnat 

surt fent fila. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar). 

15h-15’10h (Entren 

amb un familiar per la 

porta vehicles i 

familiar surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

16’25h (familiar 

accedeix porta 

vehicles i surt porta 

vianants. Alumnat 

surt fent fila. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar). 
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entrar a l’edifici 

escolar. 

escolar. 

Vehicles 

escola 
P3A 

9h-9’10h (Entren 

amb un familiar 

per la porta 

vehicles i familiar 

surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

12’20h  famílies 

entren porta vehicles, 

recullen alumnat 

porta P4 i surten 

porta vianants 

Famílies no entren a 

l’edifici escolar. 

15h-15’10h (Entren 

amb un familiar per la 

porta vehicles i 

familiar surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

16’20h  famílies 

entren porta vehicles, 

recullen alumnat 

porta P4 i surten 

porta vianants 

Famílies no entren a 

l’edifici escolar 

Vehicles 

escola 
P3B 

9h-9’10h (Entren 

amb un familiar 

per la porta 

vehicles i familiar 

surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

12’20h  famílies 

entren porta vehicles, 

recullen alumnat 

porta P4 i surten 

porta vianants 

Famílies no entren a 

l’edifici escolar. 

15h-15’10h (Entren 

amb un familiar per la 

porta vehicles i 

familiar surt porta 

vianants. Entren a 

l’aula sols. Les 

famílies no poden 

entrar a l’edifici 

escolar. 

16’20h  famílies 

entren porta vehicles, 

recullen alumnat 

porta P4 i surten 

porta vianants 

Famílies no entren a 

l’edifici escolar 

 

En cas de pluja les entrades i les sortides es faran pel mateix espai, intentant que els grups 

surtin de forma progressiva. És possible que les sortides i entrades s’allarguin més de 

l’habitual, us demanem comprensió. 

 

3. CALENDARI ESCOLAR 

 

El curs comença el 14 de setembre i finalitza el 22 de juny 

 

El 21 de desembre, 26 de març i del 7 al 22 de juny la jornada serà continuada de 8:50 a 

12:50 (CI i CS) i 9:00 a 13:00 (EI i CM). 

Us fem arribar un exemplar del calendari escolar, vigent per a aquest curs 2020-2021. En 

aquest calendari a més de les festes laborals i períodes de vacances, hi figuren també els 

quatre dies festius de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar de l’escola: divendres 9 

d’octubre, dilluns 7 de desembre, , dilluns 15 de febrer i dilluns 24 de maig. 

 

4. PUNTUALITAT, RETARDS I ABSÈNCIES 

 

Cal que tot l’alumnat sigui molt puntual a les entrades i sortides, a fi de complir amb les 

entrades progressives organitzades pel centre seguint les instruccions del Departament 

d’educació i salut. És important no arribar abans d’hora per evitar aglomeracions amb 

altres grups de l’escola. 

 

 

● En cas de retard a les entrades, l’infant s’ha de presentar a l’escola amb la persona 

responsable (si és necessari serà acompanyat per la conserge o l’auxiliar administrativa, 

els familiars no han d’entrar a l’edifici escolar). 
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● En cas de retard a les sortides, passats cinc minuts es deixarà l’alumne al servei 

d’acollida, tant al migdia com a la tarda. Si preveieu el retard, truqueu a l’escola. El cost 

d’aquests serveis es detallen a l’apartat de l’AMPA i es facturarà d’acord amb les franges 

horàries, independentment que el temps del servei sigui inferior. 

 

● Quan l’alumnat hagi de sortir de l’escola abans de l’hora establerta, cal que porti una 

nota, indicant el motiu, que es lliurarà al mestre/a i se’l deixarà sortir (la conserge o 

l’auxiliar administrativa seran les persones encarregades d’anar a buscar l’alumne, 

vosaltres no heu d’anar a les aules).  És necessari que els vingueu a recollir, fins i tot en 

el cas d’alumnes grans. No es permetrà la sortida de cap alumne sol dins l’horari escolar 

(fins i tot a l’hora de menjador). 

 

● S’ha de comunicar telefònicament al centre quan l’alumne falti  a l’escola.  

 

 

5. TELÈFONS MÒBILS, JOGUINES, PILOTES... 

 

Els nens i nenes només han de portar allò que necessiten per al seu dia a dia a les aules. 

Per tant els alumnes no poden portar cap tipus de joguines (pilotes, jocs electrònics...). 

 

L’ús del mòbil a l’escola no està permès, en cas de necessitat parleu amb el tutor/a. 

 

6. DIMECRES, DIA DE LA FRUITA  

  

Ens han aprovat la participació en el Pla de Consum de Fruita a les escoles. La Generalitat 

subministrarà de forma gratuïta fruites i hortalisses fresques i de temporada  un cop al 

mes durant 6 mesos. 

 

L’escola, tal i com ha anat fent els darrers anys, continuarà potenciant el consum de fruita  

per tant us demanem a les famílies que cada dimecres poseu als vostres fills/es fruita per 

esmorzar, excepte les setmanes que es distribueixi a l’escola.  

 

7. PLA DE CONSUM DE LA LLET A LES ESCOLES 

 

Ens han aprovat la participació al programa Pla de Consum de llet a les escoles per als 

alumnes d’educació infantil que ens convida a esmorzar o berenar llet, de manera 

gratuïta. L’objectiu és potenciar l’hàbit de consumir llet, tant important a la nostra dieta 

diària. 

 

És una iniciativa de la Unió Europea que a Catalunya es fa efectiva mitjançant una acció 

coordinada dels departaments d'Agricultura, Salut i Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

8. REUNIONS DE NIVELL 

 

S’han fet reunions de nivell telemàtiques d’inici de curs. A final de curs es faran les 

reunions de tancament de nivell. 
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Seguint les instruccions del Departament d’educació, les entrevistes personals seran en 

format digital o per telèfon. 

 

9. CONTACTE AMB EL TUTOR 

 

Podreu comunicar-vos amb els tutors a través del correu electrònic del professorat. Es 

donarà resposta al més aviat possible. 

 

10. SORTIDES I COLÒNIES 

 

Seguint les indicacions del Departament primària a l’octubre no farem colònies. En funció 

de l’evolució de la pandèmia prendrem les decisions oportunes respecte sortides i 

colònies. Us anirem informant. 

A educació infantil aquest any queden anul·lades les colònies. 

 

Totes les aquestes activitats proposades per l’equip de mestres seran aprovades pel 

Consell Escolar.  

 

11. PLANIFICACIÓ DE PAGAMENTS  

 

Tots els pagaments de l’escola es fan a través de l’app TPVescola. 

 

El pagament del material es farà en dues quotes, i aquest any de forma excepcional es 

cobrarà cada sortida abans de fer-la. 

La quota de monitors i autocars estarà condicionada a l’evolució de la pandèmia. En tot 

cas es cobraria al segon pagament ajustant-lo a les activitats i sortides que es puguin 

realitzar. 

 

La planificació de les despeses és la següent: 

 

Juliol:    Quota anual de l’AMPA 

 

Setembre:    Quota anual de l’AMPA per als de nova matrícula 

 

Primers octubre:  1a quota material d’educació infantil 

                                                                                                                                                                                  

Primers novembre:   1a quota material d’educació primària 

                1a quota activitats extraescolars 

 

 

Primers desembre:   2a quota activitats extraescolars 

 

Primers gener            3a quota activitats extraescolars 

 

Primers febrer:           2a quota de material  
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Quan l’alumne/a no pugui assistir per una causa justificada a sortides ja pagades, es 

retornarà exclusivament la part corresponent a l’entrada si és individual, i es descomptarà 

a la primera quota del curs següent. En cap cas es retornarà l’import de l’autocar, 

monitors o l’entrada col·lectiva. 

 

12. INFORMACIÓ ESCOLAR 

 

La informació que es vagi generant a l’escola la trobareu en el tauler d’anuncis del centre, 

o bé la rebreu a través de l’agenda escolar (de 1r a 6è) o a la pàgina web. 

Els comunicats i circulars informatives s’enviaran per correu electrònic.  

Als blocs de l’escola  trobareu informacions i fotos d’algunes activitats específiques de 

cada cicle que us podeu descarregar. 

 

13. ACTUALITZACIÓ DADES 

 

Quan hi hagi canvi de domicili, telèfon, correu electrònic o altres dades importants cal que 

ho comuniqueu al tutor/a i a la secretaria del centre per correu electrònic o 

telefònicament. 

 

14. ROBA MARCADA I VETES 

 

Tota la roba que els vostres fills i filles puguin perdre (mascareta, bossa de la mascareta, 

abrics, jaqueta de xandall, bosses, guants, gorra, etc.) ha de portar el nom posat, així com 

vetes per penjar-les adequadament als penjadors. 

 

15. MATERIAL D’EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 

 

Per a les classes de psicomotricitat o d’educació física cal que els alumnes vinguin amb 

roba esportiva i calçat adient. Seguint les orientacions del Departament d’educació i salut, 

aquest curs totes les sessions d’educació física es faran a l’exterior. 

 

16. LLIBRES REUTILITZATS  

 

L’escola continua amb el sistema de reutilització d’alguns llibres de text. Aquests llibres, es 

desinfectaran i cada alumne se’ls guardarà a sota de la taula. Podeu consultar a la pàgina 

web tots els llibres que els vostres fills i filles es trobaran a les aules. Els llibres seran d’ús 

exclusiu per a cada alumne. 

 

Us recordem que no heu de posar el nom en els llibres nous que heu adquirit. Per 

identificar-los porteu-los dins una bossa de plàstic amb el nom de l’alumne visible a 

l’exterior.  

És responsabilitat de l’alumne que rep el llibre reutilitzat, i per tant de la seva família, el 

seu bon ús i conservació. En cas ruptura per un mal ús o de pèrdua, haurà de ser reposat 

en la seva totalitat. 
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17. PERSONAL DEL CENTRE 

 

A continuació us detallem l’equip de mestres de l’escola. Us comunicarem el dia i l’hora 

setmanal dels tutors i tutores per realitzar entrevistes. Us recordem que és necessari 

demanar cita prèvia a través de del correu electrònic del tutor o tutora  

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

 

P3 A: Noemí Vizcarra (nvizcarr@pcasals.cat) 

P3 B: Alexandra Hurtado (ahurtad3@pcasals.cat) 

4 A: Maria Rourich (mrourich@pcasals.cat) 

P4 B: Bea Trallero (btraller@pcasals.cat) 

P5 A: Natàlia Úbeda (nubeda@pcasals.cat) 

P5 B: Olga Toldrà (otoldra@pcasals.cat) 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE INICIAL 

 

1r A: Maria Gatell (mgatell2@pcasals.cat) 

1r B: Ignasi Luque (iluque2@pcasals.cat) 

2n A: Bea Díaz (mdiaz328@pcasals.cat) 

2n B: Carla Labrandero (clabrand@pcasals.cat) 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ 

 

3r A: Mònica Clemente (mcleme5@xtec.cat) 

3r B: Laia Salvat (lsalvat@xtec.cat) 

4t A: Marc Esbrí (mesbri@xtec.cat) 

4t B: 

 

Jesús Manrique (jmanriqu@pcasals.cat) 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE SUPERIOR 

 

5è A: Amor Rodríguez (arodr262@pcasals.cat) 

5è B: Esther Jiménez (ejimenez33@pcasals.cat) 

6è A: Sunsi Rabella (arabella@pcasals.cat) 

6è B: Mònica Gonzàlez (mgonz643@pcasals.cat) 

 

ÀREES ESPECÍFIQUES 

 

ED. FÍSICA: Maria Gatell, Jesús Manrique i Esther Jiménez 

ANGLÈS: Alexandra Hurtado, Natàlia Úbeda, Maria Gatell, Laia Salvat, Marc Esbrí, Montse 

Olmos, Mònica González, Sunsi Rabella, Miguel Angel Rosillo, Ana Perdigones 

MÚSICA: Pilar Linares i Amor Rodríguez,  Anna Garcia. 

 

DISTRIBUCIÓ RESTA DE PROFESSORAT 

 

ED. INFANTIL: Trini Moral, Maria Pla, Montse Simó i Cristina Morales, Mireia Fenollar i 

Sonia Montolla 
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ED. PRIMÀRIA: Eloy García, Júlia Saiz i Alba Ramírez. 

ED. ESPECIAL: Silvia Díaz i Ana Velasco 

TUTORA SIEI: Marta Perelló 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

DIRECTORA: Maria Pla 

CAP D’ESTUDIS: Montse Simó 

SECRETÀRIA:  Cristina Morales 

 

RESTA DE PERSONAL  

 

TÈCNICA EN EDUCACIÓ INFANTIL: Anna Zaragoza 

EDUCADOR EDUCACIÓ ESPECIAL:  Marc Montesinos 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Sonia Costa 

CONSERGE:  Maite Serra 

 

18. PROJECTES EN ELS QUE PARTICIPA L’ESCOLA 

 

L’escola participa en quatre projectes del Departament d’Ensenyament (condicionats a la 

situació sanitària)  

 

● Pla Català de l’Esport a l’escola 

● Pla de Consum Fruita 

● Pla de Consum Llet 

 

 

19. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

 

L’escola no administrarà cap medicament, llevat de casos molt excepcionals. Quan així 

sigui, s’haurà d’omplir un imprès de sol·licitud que trobareu a la pàgina web del centre. 

S’haurà de lliurar per correu electrònic al tutor/a o monitor/a, juntament amb la recepta i 

el medicament, especificant la dosi i l’hora d’administració. Procureu que les hores de 

presa coincideixin amb les de casa.  

 

20.  POLLS 

 

Quan detecteu que el vostre fill/filla té polls cal que ho comuniqueu al més aviat possible 

al tutor del grup per prendre les mesures de prevenció. Us recordem que els nens/es no 

es poden incorporar a l’escola fins que hagin desaparegut els paràsits totalment.  

A la pàgina web de l’escola trobareu les recomanacions que dóna el Servei de Salut de 

l’Ajuntament per tractar-ho. 

 

21. PROTOCOL COVID 

 

Quan es detecti un cas amb símptomes compatibles amb un possible cas de COVID, es 

seguirà el protocol que ens marca el Departament de salut i Departament d’educació que  
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està detallat per al pla d’obertura de setembre (el podeu consultar a la pàgina web del 

centre) 

 

22. COL·LABORACIÓ 

 

Aquest curs, més que mai, és imprescindible la vostra col·laboració i apel·lem a la 

responsabilitat individual de cada un perquè l’escola funcioni el millor possible i per 

aquesta raó cal que tots contribuïm a que això sigui una realitat. Esperem la vostra 

col·laboració en el compliment de totes les instruccions i estem oberts a qualsevol 

suggeriment que ens vulgueu fer. 

 

Rebeu una salutació molt cordial. 

 

Equip Directiu, Claustre i Consell Escolar 
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MENJADOR ESCOLAR 

 

El servei de menjador funciona des del primer dia de classe per als alumnes, el dilluns 14 

de setembre. El dinar es fa a l’escola. (P3 inicia el servei de menjador dilluns 21 de 

setembre.) 
 

Aquest servei es regeix per les normes bàsiques següents: 
 

1. Segons acord del Consell Escolar del Centre, el dinar serà servit pel mateix proveïdor: 
AUSOLAN-CECOC. A l’inici de cada trimestre s’exposaran els menús en el tauler 
d’anuncis de l’escola (MENJADOR), es penjaran a la pàgina web i es lliurarà un 
exemplar als alumnes fixos (excepte si ens comuniqueu que no el necessiteu).  

 

2. Pagament del menjador  
 

 Els usuaris fixos (a partir de 10 serveis mensuals). Són els que garanteixen el 
funcionament del servei. El pagament (per TPVescola) es passarà a principis de cada 
mes per avançat. El preu de cada servei serà 6,33 €. En el cas de germans, s’aplicarà 
també aquest preu quan utilitzin més de 18 serveis al mes en el cas de dos germans 
(mínim 9 per alumne), i més de 24 en el cas de tres (mínim 8 per alumne). 

 Els usuaris esporàdics hauran de comprar i confirmar tiquets a través de l’aplicatiu 
TPVescola (6,96 €/servei). Si a mes vençut s’ha fet ús del menjador més de 10 dies ó 
18 dies per 2 germans ó  24 dies per 3 germans, cal que aviseu a l’administrativa de 
l’AMPA per beneficiar-vos del cos del servei fix d’aquell mes. 

 L’usuari que tingui un deute de menjador d’altres cursos no podrà fer ús del servei. 
 

Per anul·lació del servei tant de fixos com d’esporàdics ho heu de fer a través de l’aplicació 

TPVescola abans de ¾ de 9 del matí, de no ser així es cobrarà tot el servei. 
 

Les inscripcions dels alumnes fixos les heu de fer a través del següent qüestionari google 

(es va enviar per correu electrònic). 

 

3. El preu inclou: el dinar, el salari del personal (el cuiner, l’auxiliar de cuina i les 
monitores que atenen als nens/es), el material que utilitzen (jocs, pilotes, colors...), la 
reposició de la vaixella, coberts..., l’amortització de les millores i el manteniment de la 
pròpia infraestructura de la cuina i menjador. 

 

4. Per comunicar-vos amb el personal del servei de menjador 
 

 Enviant un missatge a paucasalsmenjador@gmail.com fins les 8.45 h 
 Indiqueu amb claredat: nom i cognoms de l’alumne/a, curs i missatge. 
 Si voleu parlar amb la coordinadora, Rocío, truqueu dilluns i dijous de 11.30 h a 12 h 

al telèfon general de l’escola, extensió 3. Si és urgent, podeu deixar un missatge als 
llocs indicats per tal que es posi en contacte amb vosaltres.  

 

5. Quan un alumne/a que tingui reservat el dinar no es quedi (malaltia, visita mèdica,...), 
cal que ho comuniqueu a aquest servei abans de l’horari indicat. En cas contrari 
s’haurà de pagar la totalitat de l’import (si té beca també se li descomptarà el dinar 

https://forms.gle/LHQKVpp1FPYpmnuC7
mailto:paucasalsmenjador@gmail.com
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senser). Si es posa malalt quan el vostre fill/a ja és a l’escola i el servei s’ha encarregat 
no es descomptarà la part corresponent al dinar però sí la part del monitoratge (3,25). 
En el cas de sortides, heu de anular o desvalidar en el calendari del TPVescola el dia.  
Quan aviseu que el vostre fill/a (usuari habitual del menjador) està malalt/a, ens heu 
d’indicar el/s dia/es que anul·leu el servei. Tingueu present que la informació no 
només l’ha de tenir el tutor/a sinó també el personal del menjador que recull els 
encàrrecs, que és qui ho gestiona i controla els menús. 
El vostre fill/a (i el tutor/a en el cas dels petits) ha d’estar informat de què es queda al 
menjador. En el cas d’imprevistos recordeu a qui us agafi l’encàrrec que avisi al vostre 
fill/a i al tutor/a. 

 

6. Els alumnes que es queden a menjador, només podran sortir si els veniu a recollir. 
Dinaran en dos torns: el primer serà a les 12.20 h aproximadament i dinaran els nens i 
nenes de P3 a2n, i el segon torn serà a les 13.45 h i dinaran els nois i noies de 3r a 6è.  
Hi haurà un tercer torn per a un grup reduït d’exalumnes que han començat els estudis 
de secundària a l’institut. 

 

7. Aquest any els nens/es de p3 a p5 no han de portar bata menjador.   

 
8. Es treballen tots els hàbits i normes que hi ha establerts a nivell general de l’escola, 

així com els hàbits higiènics i alimentaris apropiats a cada edat.  
 Hàbits higiènics: rentar-se les mans abans i després de dinar, fer servir el tovalló i 

menjar amb els coberts correctament i de manera higiènica. 
 Hàbits alimentaris: acostumar-se a menjar de tot i de forma equilibrada, acabar-se el 

menjar del plat. I adaptats a cada edat: aprendre a fer servir els coberts, aprendre a 
tallar la carn, peix i fruita, a mastegar correctament, a menjar adoptant una postura 
correcta, aprendre a servir, a menjar sense aixecar-se de la taula i aprendre a parar i 
desparar taula. 

 

9. Per a l’administració de medicaments segons criteri establert al centre. 
 

10.  Els alumnes que tinguin al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, o d’altres, a més de fer-
ho constar a la inscripció del servei, han de portar la certificació mèdica. En el cas dels 
alumnes que ja ho eren l’any passat i continuen han de portar de nou la certificació 
actualitzada. Com a mesura preventiva no es donen menjars precuinats a aquests 
alumnes. 
 

11. En cas de necessitar dieta, facilitarem un menú d’acord amb les existències a la cuina. 
 

12. Els alumnes de P3 tindran una nota diaria  on s’informarà durant tot el curs, dins la 
bossa. Cal portar una bossa només per menjador amb el llençol, important posar el 
nom a la bosseta i al llençol. Cada divendres es tornarà i s'haurà de portar el dilluns al 
penjador de l’escola.   
 

13. Al llarg del curs escolar s’enviaran tres informes sobre la marxa de cada alumne/a 
en el menjador (hàbits al menjador i als jocs, i d’higiene personal i comportament). 

    

 

      Equip Directiu i Comissió de Menjador del Consell Escolar 


