FAQ’S ESPAI MIGDIA LA MAR BELLA
1. Quin és l’horari de l’Espai Migdia i quan comença?
Comença dilluns 14 de setembre de 2020 i l’horari serà de 12.30 a 15h a diari. Els grups de p3 començaran el dilluns
21/9.

2. Qui hi pot participar?
Qualsevol infant del centre que s’hagi inscrit prèviament i hagi adjuntat tota la documentació requerida a:

https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/EspaiMigdiaLaMarBella202021
Important: Caldrà fer inscripció obligatòriament, sigui de forma periòdica o esporàdica. Per participar de forma
esporàdica s’haurà d’avisar amb un mínim de 24h d’antelació, fer inscripció i rebre confirmació per part del
coordinador. Si aquestes condicions no es donen, no es podrà participar al servei per tal de poder garantir la
traçabilitat i pla de mesures sanitàries.

3. Per què cal signar la Declaració de Responsabilitat de control de símptomes?
Abans de començar el servei s’haurà de firmar la Declaració de Responsabilitat a través de la qual:
* Es farà constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per
tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
* Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu i/o al servei en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho
immediatament als i les responsables del centre educatiu i d’Associació Dinàmic per tal de poder prendre les mesures
oportunes.
* La família comunicarà a Associació Dinàmic si l’infant ha presentat febre o algun altre símptoma. ENLLAÇ A LA
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT: https://forms.gle/JS7naxGWetcEqwgY6

→ En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures
addicionals sempre seguint la normativa requerida per la Generalitat de Catalunya.

4. Quins són els preus i com es fa el pagament?
Els pagaments de les quotes es realitzaran per rebuts bancaris domiciliats entre l'1 i el 7 de cada mes. Els pagaments
esporàdics no es podran fer presencialment i seguiran el mateix procediment que els fixes.
Preu dia en modalitat fixa

Preu dia en modalitat
esporàdica
6.33€/dia
6.96€/dia
*El preu inclou el menú i el monitoratge durant tot el servei.

5. En cas que el meu fill/a no pugui assistir per confinament en relació a mesures sanitàries per la Covid19, quin import del servei em retornaran?
En cas que un/a infant hagi de fer confinament obligatori a casa causat per les mesures sanitàries actuals, es
retornarà el 75% de la part no gaudida del mes. El percentatge no retornat anirà destinat a despeses de personal
per mantenir el servei i a tasques administratives, organitzatives i informatives derivades del protocol sanitari
vigent.
En cas que l’Associació Dinàmic , l’AFA/AMPA o escola rebi un ajut públic per compensar econòmicament aquests
casos, es valorarà a l’alça el percentatge de devolució a la família afectada.
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6. Com serà la organització del servei?
La recollida d’infants es farà al pati principal de l’escola per cursos i llocs de trobada establerts amb l’escola. Després
d’higienitzar mans, hi haurà diferents torns per dinar i per gaudir de l’estona de lleure:
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➔ Cada nucli de convivència de l’escola podrà menjar junt i separat d’1,5m del següent nucli.
➔ Se seguiran les ràtios establertes pel Departament d’Educació.
➔ Després de cada torn es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’espai del menjador.
Les educadores acompanyaran els i les infants a la zona de lleure, que estarà sectoritzada per grups i tindrà banys i
accessos propis. Es faran activitats que impliquin afavorir la distància interpersonal, a l’aire lliure i amb poc material
d’ús compartit. En cas de fred i/o pluja s’accedirà a les aules corresponents, porxo i/o passadissos externs de les aules
per fer les activitats comunes. Cada grup tindrà al/la seva educadora referent i estarà tota la jornada d’espai migdia
amb ella, tot i que puntualment el grup podrà rebre el suport d’altres educadores.
A la sortida, s’acompanyarà als i les infants als punts de trobada del pati dels respectius cursos.
Exclusiu per a P3
Pel que fa a P3 s’incorporaran al servei dilluns 21 de setembre. La 1a setmana de curs coneixeran les educadores de
l’Espai Migdia pel matí per familiaritzar-s’hi i es farà l’adaptació al servei conjuntament amb l’escola.
Després de dinar faran migdiada. Cal portar un pitet (o mocador amb beta) per cada dia i el llençol haurà de vindre
net cada dia a l’escola (podeu fer servir 2 o 3 llençols i anar combinant durant la setmana), tot marcat amb nom. La
migdiada s’organitzarà per nuclis de convivència.
INFORMES DE SEGUIMENT
* P3: Cada dia es posarà a la bossa un informe plastificat. És important que un cop llegit cada família el netegi i
desinfecti i el retorni al servei a través de la bossa de l’infant. Aquest model substitueix les llibretes individuals per
afavorir una correcta higiene i evitar el contacte amb material compartit.
* P4 I P5: Cada DIVENDRES es posarà a la bossa un informe plastificat. És important que un cop llegit cada família el
netegi i desinfecti i el retorni dilluns següent al servei a través de la bossa de l’infant. Aquest model substitueix les
llibretes individuals per afavorir una correcta higiene i evitar el contacte amb material compartit.
* PRIMÀRIA: Al final de cada trimestre s’enviarà a casa un informe en paper. Si es vol tenir més detalls sobre l’evolució
de l’infant, es pot concertar una cita prèvia o escriure un correu a edulamarbella@gmail.com per contactar amb el
coordinador del servei.
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5. Quines normatives higièniques hi haurà?
•

MASCARETA: Tots i totes les nenes majors de 6 anys hauran de dur la mascareta posada a l’entrada i sortida
del servei i sempre que no es pugui garantir 1,5m de distància física amb membres d’altres nuclis de
convivència escolar obligatòriament. Pels i les menors de 6 anys es recomana dur-la, però no serà obligatori.
Cal dur un estoig estanc per guardar-la mentre es dina i portar-ne una de recanvi. L’equip educatiu la durà
posada en tot moment.

•

HIGIENE DE MANS: Es netejarà les mans a l’entrada i sortida del servei, abans i després d’anar al bany o
menjar i sempre que calgui amb gel hidroalcohòlic. Cada grup tindrà el seu propi material higiènic.

•

DISTÀNCIA FÍSICA: Es procurarà fer activitats que garanteixin la distància física d’1,5 metres entre persones
de diferents nuclis de convivència, tant per l’hora de dinar com la de lleure.

•

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ: Després de cada servei es netejarà, desinfectarà i ventilarà tots els
materials i espais usats.

•

MÈTODE PER SERVIR: El menjar s’ha de servir en plats o safates individuals, evitant compartir-lo (no es
posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però
es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un/a única infant encarregada
durant tot l’àpat.

•

MÈTODE PER RECOLLIR EL MENJAR: Els i les infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques
del tipus parar i desparar taula ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat
reculli el menjar a la
línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.

•

AULES I ESPAIS ALTERNATIUS: Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes,
tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als
espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han
de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas, cal netejar i
ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més
d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.

•

ÚS DEL MENJADOR PER PART DE PERSONAL DOCENT I ALTRES: El professorat i el personal d’administració i
serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en
un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han
d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts/des a la taula fent
l’àpat.

•

CUINES: En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per
fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.

6. Els menús
Tindran format mensual i els podreu trobar al web: https://viudinamic.wordpress.com/menus-de-menjador-escolar/

7. Reunió de famílies, escola, AMPA i l’Espai Migdia
Durant el mes d’octubre es convocarà una reunió telemàtica amb tota la comunitat educativa implicada a l’Espai
Migdia per explicar com està anant el servei i el funcionament organitzatiu i pedagògic i resoldre dubtes i
comentaris.

8.Com puc tenir més informació?
Coordinador de l’espai migdia: Edu → edu.lamarbella@gmail.com
Administració (dubtes, inscripció i economia): Mònica, de 9 a 15h → 651 18 12 44 o administració@viudinamic.org
Supervisora pedagògica: Laia, de 9 a 16.30h → 658 81 25 16 o info@viudinamic.org

