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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



CONSIDERACIONS PRÈVIES

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

• 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.)



El temps del migdia
Dos temps diferenciats dins del mateix espai

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 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 del migdia
Objectius educatius

• 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:

• Cuiners: Montse i Xevi
• Ajudant: Olga



El temps de dinar
PICNICS

• Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de menjador tindran 
servei de pícnic.

• Si alguna família no vol el pícnic, ha de passar a emplenar la butlleta (abans de l’15 d’octubre) on 
renunciarà a aquest servei durant el tot curs escolar. 

• En cap cas però es retornen els diners d’aquest dia. 

Educació Infantil

Educació Primària

https://ampaescolasalarich.files.wordpress.com/2020/11/renuncia_menjador.pdf


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.



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

CURS GRUPS

ESTABLES

HORARI DINAR ESPAI DINAR ESPAI LLEURE

P3 A/B 2 12:15 A 13 AULES P3 A/B 13:00 A 15:00

AULES P3 A/B

P4 3 12:15 A 13 MENJADOR 13:00 A 15:00

ZONA PATI DELIMITADA GRUP ESTABLE

P5 3 12:15 A 13 MENJADOR 13:00 A 15:00

ZONA PATI DELIMITADA GRUP ESTABLE 

1r 3 13:00 A 13:45 MENJADOR 13:45  A 15:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 

2n 2 13:00 A 13:45 MENJADOR 13:45  A 15:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 

3r 2 13:00 A 13:45 MENJADOR 13:45  A 15:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 

4rt 4 14:00 A 14:45 MENJADOR 13:00 A 14:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 

5è 2 13:00 A 14:00 AULA MUSICA 13:45  A 15:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 

6è 4 14:00 A 14:45 MENJADOR 13:00 A 14:00

ZONA PATI/ MESURES DE PROTECCIÓ 



L’equip Educatiu
L’equip  de monitores que atén els nens i nenes està format per:

P3 A FINA GUTIERREZ 

P3 B LAIA GUTIERREZ 

P4 MªANGELS PUJOL

P5 GEMMA DEVESA 

1er    ANNA BALDOMA

2on LAURA GONZALEZ

3er Mª CARME PUJOL

4rt EUDALD PLANCHART

5è PAULA TERRÓN

6è AIDA ALSINA                    

Vetlladores: JUDIT LAHOSA, MALIKA, MAR RUBIO

Reforç del servei: AMANDA ELISABETH DEL RIO, AINA TOLDRÀ, NURIA EXPOSITO

Equip de cuina:           MONTSE MUÑOZ, XEVI SANCHEZ, OLGA AGENJO

Coordinadora del menjador:  LAURA SUBIRANA 



El temps de lleure
Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, disposen d’un temps de lleure que els
monitors/es ompliran de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres activitats
seran dinamitzades per l’equip.

Les programacions d’activitats es fa conjunta amb els nens i nenes dins del PROJECTE

Per segon any l’Eix Educatiu transversal és el PROJECTE

amb la incorporació de

Podeu trobar més informació del projecte a:

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/

Conjuntament amb l’Escola i l’AMPA celebrarem les festes i les tradicions catalanes i locals fent activitats
engrescadores i diferents.

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/


El temps de lleure
En l’estona de lleure, a partir del mes d’octubre, els nens i nenes participen d‘una programació
d’activitats realitzada conjuntament amb l’equip educatiu.

Els eixos de la proposta del temps del migdia giren al voltant de conceptes com autonomia,
participació, educació vivencial, lleure educatiu, sostenibilitat, diversitat, etc…

Treballem a partir de blocs temàtics.



El temps del migdia

P3
Els alumnes de P3 despès de dinar fan migdiada. Els divendres trobareu a la motxilla el llençol de

sota per rentar i un cop al mes, la manteta per tapar-se. Cal retornar-lo cada dilluns. Cal que

poseu una veta a la goma de la cantonada dreta amb el nom i cognom.

Cal que porteu una bossa de roba o paper per poder guardar el llençol després de la migdiada.

HORARI ACTIVITAT

12:45 A 13:15 DINAR 

13:15 A 13:30 HIGIENE

13:30 A 14:30 MIGDIADA

14.30 A 15:00 HIGENE I ACTIVITATS 



El temps del migdia
P4 I P5 

HORARI ACTIVITAT

12:45 A 13:00 DINAR 

13:00 A 13:15 HEIGENE

13:15 A 14:30 TEMPS DE LLEURE * 

14.30 A 15:00 ENTRADA A LES AULES

HIGIENE

ACTIVITATS DE RETORN  A LA CALMA

P4 SETEMBRE 2021

dl dm dc dj dv

1 2 3

6 7 8 9 10

13

Adaptació 

Jocs de presentació 

14

Adaptació 

Jocs de presentació 

15

Adaptació 

Jocs de presentació

16

Adaptació 

Jocs de coneixença

17

Adaptació 

Jocs de coneixença

20

Racons de joc: 

construccions  

21

Racons de joc: 

Material esportiu

22

Jocs amb pilota

23

Racons de joc: sorrera, 

cuineta i cotxes 

24 

Jocs amb musica

27

Jocs de punteria 

28

Circuit psicomotriu

29

Fem mandales

30

Racons de joc: 

construccions



El temps del migdia
EDUCACCIÓ   PRIMÀRIA 

HORARI ACTIVITAT

13:00 A 13:45 1r, 2n, 3r, 5è HIGENE + DINAR 

4rt i 6è TEMPS DE LLEURE

13:45 A 15:00 1r, 2n, 3r, 5è TEMPS DE LLEURE

4rt i 6è HIGENE + DINAR

14:45 A 15:00 HIGENE

ENTRADA A LES AULES

ACTIVITATS DE RETORN  A LA CALMA

Totes les programacions es basen en la participació dels infants, per tant són ells els que 
a partir de la conversa i propostes de participación, com les assamblees escullen 

l’activitat que volen fer. En tot moment l’equip educatiu té propostes i activitats per oferir
als infants. 



Relació amb les famílies
INSCRIPCIÓ AL SERVEI

Els/les usuaris/usuàries caldrà que formalitzin la inscripció abans de l’inici del curs

escolar.

Només cal fer registre i fer inscripció i adjuntar tot el que sigui necessari.

Descarrega’t l’APP de fundesplai i realitza tots els tràmits des de l’APP.

A través de l’APP del menjador de l’escola, a partir de l’inici de curs podeu trobar tota la

informació referent al menjador ( menús, funcionament, noticies…) . També des

d’aquesta podreu accedir a la vostra àrea privada, on podeu accedir a les noticies

d’actualitat del servei del migdia, consultar els vostres rebuts, etc.

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app


Relació amb les famílies
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’horari d’atenció a les famílies és de dilluns a divendres de 9 a 11h.

En aquest mateix horari, també podeu contactar amb la coordinadora per telèfon o bé

per correu electrònic. (Es poden deixar avisos abans d’aquesta hora).

Tel. 671609507

Email: jsalarich@fundesplai.org

SEGUIMENT

Els infants de P3 rebran, via e-mail, l’informe diari del seu fill/a.

Rebreu, via e-mail, un informe al primer i tercer trimestre.

Full incidències: farem servir aquesta eina per possibles comunicacions i avisos.

En el cas de malaltia seguirem el mateix protocol que l’escola.

mailto:jsalarich@fundesplai.org


Gestió administrativa

PREU

• 6,25€./dia per usuaris fixes. Dina a l’escola 4 o més dies a la 
setmana, sempre els mateixos.

• 6,80€/dia per usuaris esporàdics. Dina a l’escola, menys de 4 
dies a la setmana o algun dia de manera eventual (cal avisar al 
matí).



PAGAMENTS

1. Per transferència bancària al número de compte: 

ES 80018292 7565 020158 1741
Al concepte indicar el nom del nen/a, el curs i l’escola. Entregant el resguard a la coordinadora.

2.        Per domiciliació bancària, al número de compte que hagueu facilitat. 

– Fundesplai, 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.

– No es faran cobraments en efectiu al centre. 

– Els alumnes que hagin sol·licitat una beca de menjador i la beca concedida sigui del 70% 
hauran d’abonar la part proporcional restant de la quota mensual corresponent. El rebut 
es girarà a final de cada mes. 

Gestió administrativa



Gestió administrativa
DEVOLUCIONS

• Si un nen/a falta al servei de menjador tres dies consecutius o més 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 6’25 € per dia

de falta.

• En cas d’una classe confinada, a l’usuari fix que no vulgui la carmanyola, se li

retornarà el 90% de l’import, és a dir 5,60€ per dia d’absència a partir del 1r dia.

DEUTES

• Cal estar al corrent de pagament per poder utilitzar el servei de menjador.

• El no-pagament donarà lloc a la no-utilització d’aquests servei.

• Caldrà fer-se càrrec de les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes per

la devolució.



El Servei de menjador en cas de confinament dóna opció a disposar dels àpats a tots els infants del 
servei de menjador i garantirà els àpats dels infants amb beca de menjador.
És per aquest motiu que us oferim l’opció de venir a recollir el dinar del vostre fill/a a l’escola en cas 
de confinament.

ALUMNES AMB BECA
Si no es vindrà a recollir l’àpat, cal que envieu un whatsapp 671 60 95 07 abans de les 9:30h

ALUMNES SENSE BECA
Les famílies interessades en el servei de carmanyola cal que envieu un whatsapp al telèfon 671 60 95 
07abans de les 9:30h per demanar el servei.

FUNCIONAMENT DE RECOLLIDA
Les famílies dels alumnes confinats podeu passar a recollir “la carmanyola” per l’escola:
Hora: 11.45h
Lloc: porta de la cuina (pati entrada carrer Gurri)

Us preguem puntualitat per garantir la temperatura dels aliments.
En el moment de la recollida, heu de portar una bossa pel seu transport i cal tenir present les 
mesures higièniques de prevenció a la COVID-19 (rentat de mans, distància seguretat, 
mascareta,etc).

Confinament



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.
En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la decisió més
convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, pares...)

ENTRADES I SORTIDES
Els infants que no estiguin al Centre a l’inici del servei, s’han d’incorporar a
l’Escola a les 15h.
Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no poden sortir de
l’escola en horari de migdia, si no els recull un adult responsable.
Durant les jornades intensives, els encarregats d’entregar l’alumnat a les 14:45
serà l’equip educatiu del servei de migdia.



Moltes gràcies !


