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PRESENTACIÓ

Una de les missions de l’Escola Xoriguer és que sigui una eina d’equitat i doti de
possibilitats a tots els infants per poder desenvolupar-se en harmonia en totes
les seves vessants. I un element essencial per assolir aquesta missió és
l’alimentació dels individus, la higiene i les relacions en el temps de migdia.
Creiem que l’alimentació va més enllà del fet de menjar. El temps de migdia és
un moment on interactuen aspectes socials, culturals i hàbits higiènics on el
coneixement d’un mateix i el propi plaer donen sentit en aquest acte.
Creiem que el temps de migdia és un espai físic i de temps que ha de ser

coherent amb la nostra mirada envers els infants. Per tant, està coordinat conjuntament entre els infants, l’equip
pedagògic de l’escola, l’equip de monitors, l’AMPA que gestiona el servei de menjador i l’empresa Ecoarrels qui rep
la cessió de la gestió del monitoratge i el servei de menjador. En conseqüència el present projecte està elaborat per
totes les parts implicades.
Tant l’Escola com AMPA i Ecoarrels creiem que, per tal de poder gestionar l’espai d’una manera respectuosa amb la
línia de l’escola, les decisions pedagògiques pertoquen a l’escola, a la coordinadora de temps de migdia altres
aspectes organitzatius. Aquest projecte és nou en el sí de la curta vida de l’Escola Xoriguer de Centelles. On pretén
cristal·litzar una manera de fer, d’acompanyar i de viure aquest temps de migdia perquè sigui una mirada unitària
entre tothom i sigui un element més d’escola. Tot i així ha de ser prou flexible per anar-se adaptant a les necessitats
dels infants i persones que hi interactuen, sempre amb el diàleg i consens necessaris.
El present projecte ha estat elaborat per les parts implicades anteriorment esmentades. No només per fer paleses
les seves necessitats sinó perquè allò que es proposi sigui consensuat i corresponsabilitat de tothom que hi forma
part del projecte.
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ACOMPANYAMENT DELS


INFANTS
2.1 Com acompanyem?
Hi ha certs aspectes de la vida quotidiana (actituds,
hàbits i habilitats) que repeteixen dia a dia i configuren
la base de l’autonomia de les persones, així mateix que
faciliten el benestar en col·lectivitat.
El temps de migdia és un moment molt important, ja
que els infants comparteixen interessos, jocs, moments
de relaxació i també d’ajuda compartida. És un espai
que permet una rica vida de grup a la vegada que un
intercanvi d’experiències.
Considerem que l’estona de migdia forma part i ha d’estar integrada a la jornada escolar, treballem en la mateixa
línia pedagògica de l’escola amb un acompanyament respectuós als processos de vida dels infants. Potenciant i
donant valor a l’estona del migdia com un espai educatiu de qualitat. I on l’estada de l’infant a l’escola es mira
d’una manera integral en els diferents moments del dia, on en cada espai tindrà vivències diferents que l’enriquiran
com a persona.
Aquesta mirada particular que proposem per teixir complicitats entre les persones que en formem part, requereix de
concrecions organitzatives i de dinàmiques que donaran resposta de manera coherent a aquesta singularitat.

Per tal d’afavorir l’acompanyament respectuós dels infants i crear un ambient agradable durant el temps de migdia
cal tenir en compte algunes consideracions que s’exposen a continuació:
●

Ambient relaxat.

●

Organització que facilita la participació (comissió de menjador formada per infants i la coordinadora de
temps de migdia).

●

Foment de l’autonomia (safates, fonts, gerres, gots de vidre, plats de porcellana, tovallons…)
Per què utilitzar tovalló de roba a l’hora dels àpats a totes les edats?
-

Donem un valor educatiu a l’estona dels àpats.

-

Ens apropem a la realitat social, ja que la utilització d’aquest és un hàbit molt evident a la nostre
societat.

-

El pitet protegeix la roba i el tovalló permet netejar-nos la cara i les mans.

-

El fet que sigui de roba, permet als infants que cadascú reconegui el seu més fàcilment. És més
personal.

Per què utilitzar safates, fonts, plats, gerres de vidre?
-

Pretenem acostar a l’infant a la realitat social.

-

Pretenem que siguin capaços d’autoregular-se. (capaços d’escoltar el seu cos, decidint quina
quantitat es serviran)

-

Donem valor educatiu a l’estona dels àpats. Cal anar amb cura i respectar els estris, ja que són de
vidre i es poden trencar. Tot i que són més estables ja que tenen més base i pesen més.

●

Parar, desparar la taula, tenir cura dels diferents materials... no només capaciten els infants a ser més
autònoms, sinó que també els ajuden a créixer en la seva autoestima. Per tot això, cal deixar participar els
nens/es en les diferents tasques, preguntar-los i atendre cadascú segons la seva necessitat i comptar amb
uns adults capaços d’escoltar, observar i respectar els diferents ritmes.

●

El descans: Tenir en compte que pels més petits, el temps del migdia també és un temps per refer-se, per
relaxar-se i per descansar. També establir mecanismes per donar resposta a les necessitats de descans als
infants més grans que ho necessitin amb activitats més pausades.

●

Comunicació verbal: Els monitors expliquen als infants el menú, què cal fer, ofereixen diàleg i comprensió
davant alguna dificultat. Motiven als nens/es per la seva autonomia i bona autoestima.

●

Comunicació no verbal: S’afavoreix una postura tranquil·la per part dels adults que transmet tranquil·litat
als infants. Mirades de complicitat, comprensió...

2.2 Atenció a la diversitat
Amb l’objectiu de treballar conjuntament amb l’escola, tant a nivell de PEC però sobretot amb les adaptacions
curriculars que siguin necessàries aplicar, s’estableix el següent protocol per alumnes amb necessitats específiques
de suport educatiu (N.E.S.E.).
El principal objectiu és garantir que l’alumnat pugui accedir i participar activament en les activitat i funcionament
del temps de migdia, per tal de fomentar el seu aprenentatge i treballar en el seu desenvolupament global.
Com ho fem:
1) Es realitzaran dues reunions a l’any amb el monitoratge i les mestres per parlar d’alumnes i dinàmiques que
es fan des d’escola i temps de migdia. I altres d’esporàdiques més informals quan sigui necessari.
2) Es realitzarà una reunió al trimestre amb la coordinadora de temps de migdia i la mestra d’atenció a la
diversitat per explicar els alumnes NESE i quines actuacions els hi van millor.
3) Tota la informació referent a tractaments, professionals, infants, família, etc. és confidencial, per tant, en
compliment de la normativa de tractament de dades confidencials, tot el personal que treballa amb aquests
alumnes es compromet a no revelar informació a la que tingui accés, per cap utilitat que no sigui
estrictament professional, i, en conseqüència, li queda totalment prohibit divulgar aquesta informació a
altres persones o fer-ne ús personal.
4) Es promouran sempre les activitats col·laboratives, l’aprenentatge i treball entre iguals, etc. S’intentarà
crear un clima que afavoreixi la iniciativa personal i la participació de tot l’alumnat per igual.
A continuació s’adjunta el protocòl NESE que té previst l’empresa EcoArrels: protocol EcoArrels

2.3 L’equip
● 2.3.1 Monitoratge
La coordinadora de temps de migdia és l’Ana Serrano. I la resta de
l’equip humà s’ha distribuït, tot considerant les edats dels infants i la
ràtio de la següent manera:
●

Cicle Infantil
○

P3 ( EI ): Margarita Maydeu

○

P4, P5 ( EI ): Maria Romero

●

Cicle Inicial (1er i 2on): Eva Parareda

●

Cicle Mitjà (3er i 4rt): Natalia Vall-llovera

●

Cicle Superior (5è i 6è): Ana Serrano

● 2.3.2 Cuina
Responsable de cuina: Sira Blasco

● 2.3.3 Mestres
Els mestres són el referent dels alumnes. Això vol dir que hi ha d’haver una estreta relació amb els monitors de
temps de migdia per poder fer el traspàs d’alumnes a les 12:30h com a les 15h. Per tal que els infants notin el canvi el
menys possible. En el cas que hi hagi algun aspecte de temps de migdia serà aquest el que recollirà la informació
i es comunicarà amb la família. Cal ser curós en la informació que es dona al monitoratge, només allò necessari i
important per poder-lo acompanyar de la millor manera.

● 2.3.4 Comissió de l’AMPA
La Comissió de Temps de Migdia de l’AMPA vetlla per al bon funcionament del Temps de Migdia.
Periòdicament es reuneix amb la direcció de l’escola, representants de l’empresa, la coordinadora de temps de
migdia i un representant dels pares del Consell Escolar (Mònica Molera) per a fer un seguiment del funcionament del
servei i fer propostes de millora.
Amb aquesta finalitat la comissió recull les inquietuds de les famílies (de manera directa i mitjançant enquestes
electròniques) i dels infants (via enquestes) i realitza visites al menjador de l’escola durant el temps de migdia.
Aquesta comissió està formada per la Laura José María i l’Eva Andreo.
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3.1 OBJECTIUS
Aquest projecte de menjador té tres objectius principals:
1) Millora de la convivència:
Es tracta de fer un acompanyament que es basa en la creació d’un entorn on s'afavoreix i garanteix el creixement de
tots des del respecte envers un mateix i a l’altre, així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més
acollidora, tolerant i solidària, sempre vetllant perquè predomini el companyerisme vers els altres companys i
monitores. Per tot això cal la implicació i la participació de tots, per conviure de manera positiva, amb respecte i
amb diàleg i integrant visions i sensibilitats diferents.
2) Foment de l’autonomia dels infants:
El desenvolupament de l'autonomia personal és un objectiu prioritari en l'educació d'un nen. Un nen autònom és
aquell que és capaç de realitzar per si mateix aquelles tasques i activitats pròpies dels nens de la seva edat i del seu
entorn. Per això s’incideix especialment en què els infants mengin sols, utilitzin correctament els diferents
instruments i respectin unes normes bàsiques d'educació a taula.
3) Adquisició d’uns bons hàbits:
L’ensenyament dels hàbits que cal treballar al temps de migdia no només té en compte el saber estar a taula, sinó
també hàbits d’higiene, de convivència i de bona relació amb els companys. Esdevé, doncs, un treball que fomenta
l’autonomia i la capacitat de col·laborar de manera activa en les tasques cooperatives i el respecte.
Aquests objectius principals seran els que guiaran els objectius anuals que es proposa la comissió de temps de
migdia. Per tant, cada any s’elaborarà un document concretant els objectius i les actuacions que es portaran a terme
i a final de curs s'avaluen conjuntament.

3.2 AVALUACIÓ I MILLORA
●

●

El seguiment del funcionament del temps de migdia es realitzarà mitjançant les següents reunions:
-

Comissió de menjador (famílies, empresa, coordinadora i director, mínim un cop cada dos mesos).

-

Direcció i coordinadora de temps de migdia (un cop al mes).

-

Mestres i monitors (dos cops l’any).

-

Coordinadora de temps de migdia i mestre d’educació especial (dos cops l’any)

-

Coordinadora i infants per parlar i implicar-los en la responsabilitat de les diferents dinàmiques. (quinzenal).

Enquestes de satisfacció als infants i les famílies.

- Alumnes d’infantil. Es pactaran una sèrie de preguntes que inclouran els monitors a la valoració dels
divendres.
- Alumnes de primària. S’intentarà facilitar-la digitalment, vetllant perquè no sigui massa llarga.
- Famílies: Per evitar el cansament de les famílies s’alternaran dos formats (en anys diferents):
a) Enquesta completa.
b) Enquesta molt reduïda - pregunta única valoració / coses a millorar.
●

Publicació d’una memòria a final de curs, on caldrà valorar el nivell d’assoliment dels diferents objectius de la
comissió de Temps de migdia.
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PLA DE FUNCIONAMENT

4.1 Organització del temps de migdia
L’horari de l’espai de migdia durant tot el curs és de 12:30 a
15:00h, exceptuant els dies de jornada intensiva (últim dia del
primer trimestre i les dues últimes setmanes de juny), que va de
les 13:00 a 15:30h.
L’edifici està dividit en dues parts: el Petit Xoriguer, on hi ha el
menjador, i el Xoriguer, on trobem els alumnes de primària que es queden a dinar. Això implica que a les 12.30h
s’hagi de fer un trasllat d’edifici amb els infants d’un edifici a l’altre per anar a dinar i a les 15h un altre per tornar a
classe.
L’estona de migdia està dividida en dos torns:
●

1r torn on dina tot infantil, des de les 12:35h fins a 13:10h aproximadament.

●

2n torn on dina tot primària, des de les 13:15h fins a les 14:30h.

A les 12:30h cada monitor/a referent del grup acull el seu grup a una de les dos aules del cicle i fan una conversa
per passar la llista d’assistència, revisant totes les eventualitats que puguin sorgir i comentant amb els infants què
dinaran, quines activitats faran, etc.

4.2 Dia a dia del 1r torn
Des de l’aula es fa un treball previ del temps de migdia, ja que cada matí a les 9h a mesura que arriben escriuen en
un full si aquell dia es queden a dinar o no. Un cop ho tenen llest un dels encarregats es dirigeix a la cuina i comunica
a la Sira, la nostre cuinera, quants són els nens que es queden i aprofiten i ja deixen la safata dels tovallons i llibretes
en el menjador.
A les 12 i 10 l’equip de monitoratge prepara les taules: al grup de P3 se’ls para la taula i es posa l’aigua. En canvi a la
resta de grups se’ls deixa el material sobre la taula i l’encarregat de cada grup para la taula.
A les 12:25h les monitores del 1r torn recullen els infants a les diferents aules, la monitora de P3 va a l’aula i fa que els
infants vagin al lavabo de dins de l’aula. Pel que fa la monitora de P4 i P5, primer va a buscar els infants de la classe
de les tortugues i després els robots i controla que tots els qui ho necessitaven facin pipí i, després de rentar-se
tothom i agafar el pitet, van tranquil·lament cap al menjador a seure cadascú al seu lloc.
La monitora de P4 i P5 intenta que els primers d’entrar al menjador siguin els responsables, per tal que la resta quan
entra al menjador ja ho tingui tot a punt per començar. Mentre esperen que el cuiner o cuinera porti el dinar canten
algunes de les cançons relacionades amb el tema, especialment la de “Els del Xoriguer” i la de “el Senyor Bròquil”
(cançó inventada amb la melodia de la “el pati de l'escola”). El dinar es comença a servir el més aviat possible per no
solapar els dos torns.
L’estona de menjar és un moment on els monitors intenten vetllar per que sigui un espai relaxat, recordant que
menjar és un acte social i que la nostra tasca és educar i no reprimir. Tot i això s’ha d’incidir cada dia en els bons
hàbits durant l’estona de dinar.
Un cop acaben el 1r plat, abans de retirar es demana si es vol repetir, sinó el monitor o monitora és qui s’encarrega
de recollir els plats. Quan la majoria dels infants han acabat el 1r plat es va a buscar el segon i es segueix el mateix
procediment que en el primer. A continuació es serveixen els postres.
En acabar de dinar, els infants de P3 es pleguen el pitet i amb ordre van a guardar-lo a la seva motxilla, junt amb la
llibreta on s’informa a les famílies de com ha dinat el seu fill o filla i si s’escau de les incidències que puguin haver
sorgit. Els infants de P4 i P5 ho deixen a les corresponents safates, per tal de no entrar a les aules amb el calçat de
carrer. Després van al wc i es renten per anar cap al dormitori o jardí. En aquesta edat és necessari que puguin
descansar després de dinar. Tot amb supervisió de la monitora però potenciant al màxim la seva autonomia.
Cadascú té el seu propi llitet amb el llençol, que els dilluns porten de casa i els divendres es torna per rentar. Per
facilitar la tasca de posar i reconèixer els llits estan numerats.

S'ofereix dos espais als infants, un és la sala de psicomotricitat, d'ús exclusiu per estar tranquils i relaxats, i l’altre el
jardí, per fer dinàmiques o joc lliure. D’aquesta manera les monitores queden repartides: una es queda dins i l’altre
està fora.

4.3 Dia a dia del 2n torn

Paral·lelament a aquestes dinàmiques, els infants del 2n torn es recullen en el Xoriguer. A les 12.25h les monitores
van a trobar-se amb els alumnes del seu cicle a una aula i allà fan uns 15/20 minuts aproximadament de conversa, on
els infants poden explicar coses del dia o de dies anteriors, passen llista i diuen quin és el menú d’aquell dia. Els
dilluns, els infants que han pensat a portar-lo, agafen el seu tovalló i alguns també el raspall de dents i ho posen dins
una caixa per portar-ho fins al Petit Xoriguer.
Un cop arriben al Petit Xoriguer, al voltant de les 13h, els infants tenen joc lliure o activitats programades, fins l’hora
de dinar, a les 13.30h. Els responsables de cada taula, abans de sortir al jardí, han d’anar a parar la seva taula.
En aquest moment els responsables de taula van a rentar mans i passen a muntar les taules, la resta del grup es
queda al jardí fent joc lliure, dinàmiques o activitats programades, jocs de taula, pintar o lectura a la biblioteca.
D’aquest manera els monitors es reperteixen: un a dins per supervisar que es para la taula correctament i que en els
espais de dins es fa el que està pensat i dos a fora per tal de gestionar les diferents zones de jardí.
Aproximadament a les 13:25h, quan s’acosta l’hora d’entrar a dinar s’avisa als alumnes que han de recollir el material
que han utilitzat durant el joc lliure i que han de rentar-se les mans i entrar a menjador. Un cop tothom és a dins, la
monitora de cicle inicial serveix els plats als infants. Pel que fa superior i mitjà, les monitores deixen el bol o violí
amb el menjar en el mig de la taula i es van servint ells sols, sempre respectant el seu torn i les quantitats mínimes i
màximes, pensant amb la resta de companys. Un cop estan tots els infants a taula es diuen bon profit a tots.
Quan acaben el 1r plat, són els infants qui apilen els plats al mig de la taula si es que no volen repetir, en aquest cas
també són els monitors que retiren els plats i els estris que han fet servir per servir-se. Quan la majoria hagi acabat el
1r plat es va buscar el segon i es serveix el mateix procediment que en el primer plat. En el cas de les postres, segons
el que toca ja les tenen el plat, sinó són els propis monitors que les serveixen.
Entre el segon plat i les postres sempre es deixa un plat al centre de la taula per poder-hi abocar les peles de la fruita.
Aquest plat, juntament amb els ganivets, gots o el que queda, el recull el responsable de la taula quan ja han acabat
tots. Després, amb l’ajuda d’un drap moll, cal fregar la taula i procurar que el menjador quedi recollit. Després de
dinar, els qui ho hagin de fer, es renten les dents.
Els monitors que es queden al menjador són els responsables de finalitzar el servei, tenint en compte que tots els
nens acabin i que el menjador quedi recollit.

Els espais que s’ofereixen en el temps de migdia:
-

Sala de pisco: és un espai per estar tranquil, fer jocs de taula, tenir converses en petit grup, dibuixar o pintar i
també s’aprofita per fer els diferents tallers al llarg del curs. Aquest espai es comparteix amb els alumnes
d’infantil, que l’utilitzen per estirar-se i estar tranquils o, com la resta, per fer jocs de taula o construccions.

-

Biblioteca: és un espai per fer lectura individual o en petit grup amb un to de veu adequat per estar en la
biblioteca on poden accedir primària.

-

Jardí: Espai per fer joc lliure o petites dinàmiques que es poden anar programant al llarg del curs. Els
alumnes de primària un cop a la setmana fan l’estona de Jardí al Xoriguer i la resta de dies al Petit Xoriguer.

A les 14:50h cada monitor/a referent del grup va a fer conversa a una de les dues aules del cicle esperant a que
arribin els/les mestres.

4.4 Activitats
Les activitats són un bon mitjà per diversos motius, sempre i quan no se n’abusi i
responguin a objectius o interessos concrets. En les activitats que s’organtizen
amb tot el grup s’afavoreix la integració de tots els membres d’aquest grup, es
creen sentiments de pertinença, s'aprèn a respectar els companys i les seves
destreses, així com a respectar els espais i materials que es fan servir, oferint
recursos on l’infant pot
experimentar,

aprendre,

provar, etc. Quan parlem d’activitat ens referim a qualsevol
activitat programada i dirigida, ja sigui un joc, taller, etc.
Les activitats estan programades en un dia, una hora i un
espai en concret per no deixar res a la improvisació, ja que si
sabem quan què hem de fer, serà més fàcil organitzar-nos
per tal d’evitar que el grup d’infants quedi desatès.
Les activitats que es plantegen al llarg del curs:
●

Decoració del menjador per les diferents estacions de l’any.

●

Tallers o manualitats, fer festes en concret que es poden endur a casa: Nadal, Bruixes o Carnaval i Sant
Jordi.

●

Un punt a treballar a partir d’uns curtmetratges que parlen de les emocions i valors, fer conversa o expressió
corporal o artística.

●

Apartat de nutrició, la piràmide dels aliments per poder després fer un menú.

●

Conèixer altres cultures del món, fent un treball específic per continents de la vestimenta, tradicions, jocs i
acabar sempre amb un tastet d’algun aliment típic d’un lloc.

●

Programar diferents dinàmiques de cohesió de grup i activitats cooperatives.

●

Jocs tradicionals.
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Des d’Ecoarrels es treballa per millorar l’alimentació a les escoles: mantenint
les receptes de tota la vida, utilitzant aliments ecològics, de proximitat i de
temporada, lliures de transgènics i químics i fomentant l’economia local.
Es valoren tots els aliments que formen els nostres menús tenint en compte
els processos de producció, distribució i elaboració i procurant que siguin el
més respectuosos amb el medi ambient.
Els criteris que seguim per elaborar els nostres menús es basen en la “Guia
d’alimentació en l’etapa escolar” de la Generalitat de Catalunya i en els coneixements sobre nutrició i producte dels
nostres especialistes.

L’estructura de l’àpat es basa en:
Primer plat: farinacis i/o llegums i/o verdures
Segon plat: aliment proteic (disminució de la quantitat i millora de la qualitat de proteïna
animal, i augment de la proteïna vegetal)
Guarnició: verdures i/o farinacis
Postres: fruita fresca del temps o iogurt natural
Pa i aigua

06 

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

PREUS
▪

Usuaris fixos
✓ Es considera usuari fix aquell que fa ús del temps de migdia 3 o
més dies fixos a la setmana(és a dir, sempre els mateixos dies).
✓ El preu establert és de 6,20€/dia per infant.
✓ En el cas de les famílies amb 3 o més fills al menjador, s’estableix un preu de 6,05€/dia per infant.

✓ El rebut es pagarà de forma anticipada.
▪

Usuaris esporàdics
✓ El preu establert és de 6,80€/dia per infant.
✓ L’import s’haurà d’abonar a la coordinadora de menjador (Anna Serrano) de 9:00h a 9.30h.

▪

A partir del segon dia de falta d’assistència de manera consecutiva, es retornarà 1,50€+ IVA, (corresponent a la
part proporcional del menú relacionat amb la matèria primera), si s’ha informat a la coordinadora abans de les
9.30 h des del primer dia de falta. En aquest cas, l’empresa descomptarà les faltes d’assistència a la factura del
mes següent.

FORMA DE PAGAMENT
▪

Els pagaments per mitjà de gir bancari es domiciliaran de l’1 al 5 de cada mes.

▪

La devolució del rebut genera un recàrrec de 7€ en concepte de despeses bancàries.

▪

Els pagaments en efectiu s’abonaran a la coordinadora del centre. Pels usuaris esporàdics la forma de pagament
serà al comptat, en el moment de confirmar l’assistència.

▪

Per les formes de pagament en efectiu o per transferència, les factures hauran de ser abonades en un termini
màxim de 10 dies des de la data d'emissió de la mateixa.

BAIXA DE SERVEIS
▪

Per donar-se de baixa dels serveis serà necessari omplir el formulari de “donar-se de baixa” que hi ha a la zona
privada dins de la web d’Ecoarrels (https://ecoarrels.cat/formulari-de-baixa/)

▪

Baixa del temps de migdia: S’abonarà l’import del menú sencer des de la data en que es comuniqui la baixa del
servei a través del formulari. Si no s’especifica que es tracta d’una baixa temporal o definitiva, la no assistència
de l’usuari/a es comptarà com absència.

▪

Baixa del servei d’acollida: No es cobrarà la quota sempre que s’ompli el formulari de baixa abans del dia 25 del
mes anterior. Si la baixa es comunica entre l’1 i el 15 del mes en curs, s’abonarà la meitat de la quota. Si la baixa
es comunica a partir del dia 15 del mes en curs no correspondrà cap devolució.

COBRAMENTS DEL SERVEI EN DIES ESPECIALS
▪

En cas de vaga, l’empresa oferirà serveis mínims i, si l’alumne no hi assisteix, se li donarà el mateix tractament
que una falta d’assistència (es descomptarà la part proporcional del menú relacionat amb la matèria primera:
1,50€ + IVA). L’empresa no garanteix que en cas de vaga se serveixi el menú establert.

▪

En cas d’aturada general, l’empresa no oferirà serveis, per tant l’import total del servei serà descomptat a la
factura del més següent.

▪

Els dies que els alumnes tenen sortides o estan de colònies no es cobrarà el servei. Tots els alumnes s’hauran de
portar el menjar de casa.
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COMUNICACIÓ

Comunicació amb les famílies
• L’empresa farà arribar les comunicacions de caire general (avisos) a
través de l’aplicació Dinantia, que també s’utilitzarà per a la comunicació entre l’escola i famílies.
• A l’inici de curs es facilitarà a les famílies lanormativa del funcionamentdel temps de migdia.
• L’empresa facilitarà els menús que s’ofereixen a l’escola a través de l’aplicació Dinantia. Aquestst també estaran
disponibles al web de l’empresa (https://ecoarrels.cat/escola-xoriguer/. A la zona privada del mateix web (
https://ecoarrels.cat/centres/) trobareu el formulari de registre del menjador (altes i baixes).
• El web de l’escola recull informació de caire general sobre el funcionament del Temps de Migdia.
• A les reunions d’inici de curs escola-famílies es presentarà el funcionament del temps de migdia, fent-hi un èmfasi
especial a la reunió de P3.
• A la jornada de portes obertes també es farà difusió del projecte com a punt fort de l’escola.
Comunicació incidències:
• Referent a la no assistència, necessitat de dietes, etc. cal avisar de 9:00 a 9:30 a través de l’aplicació Dinantia a
l’usuari Ecoarrels.
• 
Incidència amb les factures que rebeu podeu adreçar-vos a la Inma Franco a través del següent correu:
ifranco@ecoarrels.cat.
Informes
• Els alumnes d’infantil tindran una llibreta específica per a comunicar-se amb el monitor o monitora de referència
de l’infant i per a fer un seguiment diari del temps de migdia.
• Tots els usuaris fixes del temps de migdia rebran un informe al final de cada trimestre, inclòs a l’informe de
l’escola.

Comunicació entre infants i adults

Assemblea
És un espai de diàleg entre portaveus de cicle mitjà, cicle superior (un nen i nena de cada classe) i la direcció, on es
toquen diferents temes que els ocupen i que afavoreixen la responsabilitat i l’esforç perquè les coses funcionin.
Aquestes reunions es realitzen un cop al mes amb un ordre del dia elaborat a partir de els diferents converses. Se’n
fa una acta i es penja al web de l’escola. En aquest moment es poden tocar temes de temps de migdia que ocupen i
es busca solucions abans de la següent reunió.

Comissió menjador
És grup format per 2 representants de cicle mitjà i de superior (són quatre infants en total) i la coordinadora del
Temps de migdia. Feta per tractar diversos temes de temps de migdia, responsabilitzar en els infants del dia a dia i
proposar i organitzar diferents activitats al llarg del curs. Es realitzen reunions quinzenals on hi ha l’ordre del dia
mitjançant informació que ens fa arribar des de l'empresa i diferents temes que ells han observat en les diferents
estones. Tot està recollit en una llibreta que els serveix a ells de guia per quan han de traspassar informació als
usuaris de temps de migdia o si ho han de tractar a nivell d’aula a les diferents converses.

