ESCOLA
Dr. JOAQUIM SALARICH
CURS 2020-21

La Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: “educar els infants i els joves, enfortir les entitats de Lleure
i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora”, i agrupa les entitats següents:
Centre d'Estudis
Suport Associatiu
Associació Catalana de Cases de Colònies
Federació Catalana de l'Esplai
Fundació Esplai

PROTOCOL COVID
• Aquest espai es regirà per la normativa general de l’escola i els protocols establerts i actualitzats en funció de l’evolució de la
pandemia

CONSIDERACIONS PRÈVIES

• Per participar a l’activitat de migdia :
El nen/a ha d’haver assistit i complir la normativa d’accés a l’escola
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol
altre quadre infecciós.
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Els grups es faran respectant les unitats de l’escola però tenint present les ràtios que estableix el decret de menjador. Això vol dir que
en funció del nombre de nens/es inscrits un monitor/a pot dinamitzar diferents grups de convivència tenint present la normativa en
quan a distància de seguretat de 1,5m entre els grups de convivència.
• L’equip educatiu portarà mascareta en tot moment durant tota la jornada.
• En cas que un infant presenti símptomes, s’informarà a la direcció i es seguirà el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell
moment.
•A primària, quan es comparteixi espai amb diferents grups de convivència és obligatori l’ús de mascareta, i en els espais comunitaris i
zones de pas també.
•Cada vegada que un grup entra o surt de qualsevol dels espais (menjador, aula, pati...) es prendran les mesures higièniques
establertes (Rentat de mans, desinfecció de les aules, etc.)

Ens presentem..
EQUIP DE CUINA

Griselda Guerra, Montse Muñoz, Xevi Sanchez i Lluïsa Bergara

Dietista-nutricionista, Raquel Moreno
Tècnica de seguiment, Raquel Solé

COORDINACIÓ
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El temps del migdia
Dos temps diferenciats dins del mateix espai

El temps de dinar és un moment on els infants
aprenen hàbits alimentaris, higiènics i de relació
social amb un enfocament educatiu, per aquest
motiu tenim especial cura en la creació dels
menús.

El temps de lleure és un moment on assegurem
l‘esbarjo i el descans dels infants mitjançant la relació i
les activitats lúdiques dirigides pels monitors i
monitores, seguint el projecte educatiu del temps del
migdia, i elaborat tenint en compte les diferents edats
dels infants i les característiques del servei.

El temps del migdia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer els aspectes culturals i socials de l'acte de menjar.
Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les preparacions.
Adquirir hàbits d'higiene personal i col·lectiva .
Adquirir hàbits de comportament social.
Adquirir hàbits d'ordre i neteja de l'entorn.
Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys, els educadors i
el personal.
Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materials.
Desenvolupar l'autocontrol del propi estat físic i anímic, l'autonomia en general.
Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obligacions del
temps del migdia.
Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes.

El temps de dinar
Els menús de Fundació Catalana de l’Esplai estan planificats pel Departament de dietètica i segueixen les recomanacions
que marca la Generalitat de Catalunya.
A finals de cada mes tindreu el menú del mes que comença, per tal de què les famílies estigueu informades. També us
oferim una proposta de sopars que complementa el menú del migdia.
L’equip de cuina que vetlla per la correcta alimentació dels vostre fills/es és:

El temps de dinar

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies
alimentàries, prèvia presentació del certificat mèdic,
l’equip de dietètica farà un menú personalitzat que
té com a base el mateix menú que la resta de
nens/es.
Els nens/es que dies puntuals tinguin indisposició
podran demanar dieta, per aquell dia, donant l’avís
de 9.00 a 9.30h, a la coordinadora del menjador.

Per tal de mantenir la distància de seguretat entre els diferents grups estables, hem dividit l’espai del migdia en

TORNS I ESPAIS
GRUPS

ESPAI

HORARI

P3

2

AULES

12:15 a 13:00

P4

3

MENJADOR

12:15 a 13:00

P5

3

MENJADOR

12:15 a 13:00

1R

3

MENJADOR

13:10 a 13:50

2N

3

AULA MUSICA

13:10 a 13:50

3R

4

MENJADOR

13:10 a 13:50

4RT

2

MENJADOR

14:00 a 14:40

5È

4

MENJADOR

14:00 a 14:40

6È

3

MENJADOR

14:00 a 14:40

TEMPS DE LLEURE EDUCACIÓ INFANTIL
PATI

INFANTIL

ZONA PATI

ACTIVITAT

P4

P5

ZONA 1
sorrera

RACÓ SORRERA

DILLUNS
DIMECRES
DIVENDRES

DIMARTS
DIJOUS

ZONA 2
tobogan

RACÓ DE CUINETES

DIMARTS
DIJOUS

DILLUNS
DIMECRES
DIVENDRES

VIU EL PATI
ZONA 3
pont

RACÓ DE COTXES I
CONSTRUCCIONS

ZONA 1
entrada

VIU EL PATI
ESPAI CREATIU

MORERES

ZONA 2
moreres

ACTIVITATS
MOTRIUS/ESPORTIVES

ZONA 3
bancs

ESPAI MUSICAL

TEMPS DE LLEURE PRIMÀRIA
Totes les programacions es basen en la

Grup

participació dels infants, per tant són

ells els que a partir de la conversa i
propostes

de

participació

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Pati 2, 3, 4

Pati 5

Pati 6

Pati 7

Pati 8 ,9, 10

Mou-te

Escola
esportiva
Lliure

Viu el pati

Espai
creatiu

Futbol
Joc lliure

Pati 7

Pati 8,9

Pati 3, 4

Pati 5

Pati 6

Escola
esportiva

Joc
cooperatiu

Inventem i
ens movem

Rocòdrom
Jocs
tradicionals
Viu el pati

Escola
esportiva
Jocs/ valors

Pati 5

Pati 6

Pati 7

Pati 8 ,9,
10

Pati 2, 3, 4

Lliure

Futbol

Escola
esportiva

Viu el pati:
Joc sense
pilota

Lliure

4rt

escullen

l’activitat que volen fer. En tot moment

l’equip educatiu té propostes i activitats
5è

per oferir als infants.
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
6è

Viu el pati
(avui trio jo)

Viu el pati
(proposta dels
monitors)

Mou-te

Escola
esportiva

Activitats
puntuals
Espai creatiu

Durant l’espai d’esbarjo de primària, es mantindran els grups estables. Quan les necessitats dels infants ho requereixin
o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups , caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.

WEB FUNDESPLAI
IMPORTANT  Tots els usuaris del menjador han de donar-se d’alta al servei, a la
web de FUNDESPLAI, registrant-se i fent inscripció a :
https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-joaquim-salarich-vic/
El codi de centre és el 08031009
A través d’aquesta web tindreu accés a la intranet de famílies on podreu consultar i
canviar les vostres dades, signar els drets d'imatge, consultar els rebuts, menús,
activitats, rebre els informes dels seus fills/es.
A partir del 2n trimestre, els informes diaris de P3 i els informes trimestrals es rebran
via e-mail, a través d’un aplicatiu. ÉS IMPRESCINDIBLE estar registrat/da correctament
per tal de rebre’ls.

Relació amb les famílies
Informe diari: els nens/es de P3 rebran, via e-mail, l’informe diari del seu fill/a ( cal estar registrat a la web correctament.)
Informes trimestrals: Rebreu, via e-mail, un informe al primer i tercer trimestre. Us informarà sobre el comportament del nen/a, adquisició
d’hàbits, relació amb els companys, monitors... ( cal estar registrat a la web correctament.)

Full d’incidència: farem servir aquesta eina per possibles comunicacions i avisos. En el cas de malaltia seguirem el mateix protocol que l’escola.
Full de programació d’activitats: la pengem trimestralment a la intranet. Fem constar les activitats que poden realitzar els vostres fills/es en l’estona
de lleure.
Intranet: Amb l’alta a la web, tindreu accés a la intranet. En ella pengem fotos de les activitats, noticies, el menú mensual, etc. Cada mes rebreu una
notificació de les noticies del mes.
Horari d’atenció a les famílies: per qualsevol aclariment o comentari poseu-vos en contacte amb la Laura Subirana, que és la coordinadora del
servei. La podeu trobar els matins de 9 a 11, al telèfon 671609507 i al correu electrònic jsalarich@fundesplai.org. Via whatsapp, mail o telefònica
(es poden deixar avisos abans d’aquesta hora).

COMUNICAR de 9h a 9:30
 Els esporàdics caldrà que notifiquin la seva assistència al menjador en aquest horari, via whatssap o mail.
 Les dietes i les absències també s’han de comunicar en aquest horari, i via whatssap o mail.
 Els pagaments en cap cas es podran fer en efectiu. Cal facilitar un número de compte per passar el rebut.

Telèfon 671609507
Mail: jsalarich@fundesplai.org

Gestió administrativa
Preus curs 2020/2021
Usuaris fixes: 6,20€ per dia
Preu tiquet esporàdic: 6,70€ per dia
Fundació Catalana de l’Esplai, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, el dia 10 de cada mes per avançat. El mes de
setembre el rebut domiciliat es girarà entre el 25 i el 28 d’aquest mes.
Absències i Les devolucions
En relació a la política de retorn dels dies que un infant no va a l’escola i que està acordada en conveni és la següent:
Si un nen/a falta al servei de menjador tres dies consecutius o més i comunica la seva absència a la coordinadora del menjador abans de les
9.30h dels dies de la falta, s’abonarà, en el rebut del mes següent, 2,80 € per dia d’absència a partir del 1r dia. Els dies que els nens i nenes vagin
de colònies, l’abonament serà de 6’20€ per dia de falta.
En cas d’una classe confinada, a l’usuari fix que no vulgui la carmanyola, se li retornarà el 60% de l’import, és a dir 3,70€ per dia d’absència a
partir del 1r dia.
Consideracions sobre la domiciliació bancària: El no pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització d’aquests servei.
Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del servei abonant també les despeses per comissió de retorn de
rebut produïdes per la devolució (que són de 3’20€ per rebut).
Retorns de rebuts: en el cas de que un rebut sigui retornat, es donarà avís a la família mitjançant una trucarà telefònica o una nota.

Altres coses
RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament als nens/es que no portin la corresponent recepta
mèdica amb la informació sobre dosi i horari i l’ autorització dels pares i mares.

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
•

Els infants que no estiguin al Centre a l’inici del servei, poden incorporar-se al mateix abans d’aquetes hores: Infantil, fins les
13h i Primària fins les 13h. Els alumnes que arribin més tard s’han d’incorporar a l’Escola a les 15h.

•

En cap cas es podrà entrar a l’escola de 13:00 a 15:00.

•

No es deixarà sortir a cap infant sense previ avís donat de 9 a 9:30 (excepte si està malalt).

COMPORTAMENT

En cas d’actuacions incorrectes per part de l’alumnat, que interfereixin en la bona convivència del servei de menjador, s’aplicaran
les mesures correctores establertes en el document CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS INCORRECTES DELS NENS I NENES DE
L’ESPAI EDUCATIU DEL MIGDIA DE L’ESCOLA SALARICH, elaborat i aprovat per la Comissió de Menjador de l’Escola.
Aquest document estarà disponible a la web de l’AMPA: https://ampaescolasalarich.com/.

