
Servei de l’espai de migdia 2022-23 

 

Escola Rosa Sensat 

Servei de l’espai de migdia- Curs 2022/2023 
 
Hola famílies! 

El curs 2022/2023, començarà el dilluns 5 de setembre seguirà sent un curs especial a causa 
de l’avançament en l’inici de les classes i en l’horari intensiu que viurà l’escola durant tot el 

mes de setembre. Així, mentre estem acabant de preparar els últims detalls organitzatius i 

logístics us volem comunicar la ferma intenció de que l’espai de migdia continuï en 

funcionament correcte i que, a part dels aspectes de seguretat i sanitaris, els objectius 

pedagògics i hàbits alimentaris tinguin un paper fonamental. 

D’altra banda i per aquelles famílies que encara no coneixeu l’entitat que gestiona aquest 

servei, us informem que som l’Associació Dinàmic, una entitat educativa que des de fa divuit 

anys està en el món del lleure i gestiona menjadors escolars, casals d’estiu, extraescolars i 

formació per educadors/es. Més informació a www.viudinamic.org. 

Com sempre, el nostre objectiu és oferir un servei de menjador complet per a que els vostres 

fills i filles puguin gaudir del que és més important en un espai com aquest: gaudir d’un àpat 

bo i equilibrat i d’una atenció curosa i professional per part de les educadores. 

 
Aprofitem l’avinentesa per informar-vos de què el dimecres 7 de setembre a les 16:30h 
realitzarem la reunió informativa del menjador per aquest curs 2022-2023. Ens 
trobarem, amb les famílies que hi vulgueu assistir i participar, al mateix espai de menjador 
de l’escola. 
 
NOVETATS EN NORMATIVA I EN LA GESTIÓ D’INSCRIPCIONS I PAGAMENTS: 

 
En relació a la normativa interna podeu consultar-la en el següent enllaç quan ho necessiteu: 
NORMATIVA INTERNA 

 

En relació a les inscripcions i pagaments, aquest curs es realitzarà a 

través de la plataforma TPVescola. El pagament serà a través d’un càrrec 

a la vostra targeta bancària entre l’1 i el 7 de cada mes. Recordeu que els 
pagaments es realitzen per anticipat i les possibles compensacions o 

devolucions es resten en el següent càrrec mensual. 

 
Us informem que TPVescola inclou el sistema de seguretat Redsys, que 

encripta les vostres dades de la targeta com a protecció i on no podem 

accedir ni nosaltres ni el mateix TPVescola. D’aquesta manera us oferim 

un servei més segur i amb més garanties per gestionar els vostres 

pagaments. 
 

Si  el vostre fill/a ja ha estat a l’escola durant el curs passat, ja disposeu d’usuari i codi 

d’accès per poder accedir a l’aplicació o web de TPV Escola i directament poder realitzar 

la inscripció (Apartat Serveis / Inscripcions). 

 

Si el vostre fill/a és nou/va a l’escola o al menjador podeu realitzar la inscripció 

directament al següent enllaç: 

 

https://viudinamic.wordpress.com/
https://drive.google.com/file/d/1uET3bIkqfZPXKIcyEUl6e6QCvPOhxjve/view?usp=sharing
https://tpvescola.com/Default2.aspx
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INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLA ROSA SENSAT 2022-2023 

 
Un cop heu fet la inscripció, en el següent enllaç hi trobareu un petit vídeo explicatiu per 

saber com descarregar l’APP i associar un nou usuari: COM INSTAL·LAR l’APP TPV 

ESCOLA I  IDENTIFICAR  

 
En relació als tiquets esporàdics, es pagaran també a través d’aquesta plataforma. A 

l’ultima pàgina d’aquest document, teniu una informació detallada de com comprar i 

validar aquests tiquets. 

 

ASPECTES ALIMENTARIS I EDUCATIUS 

 
Alimentació: 

• Seguirem la Guia de recomanacions de la Generalitat. 

• Serà un espai per descobrir i experimentar el tast i assimilació de diferents aliments. 

• Recomanem a les famílies poder facilitar una actitud oberta en els i les infants 

davant la introducció d’aliments nous . 

• Tots els menús elaborats seran revisats per dietistes. 

 
Acompanyament a l’hora de dinar: 

El menjar és una oportunitat per a superar límits i volem acompanyar a els/les infants 

en aquest repte. Per tant, proposarem i estimularem que provin tots els aliments i plats, 

sempre amb tacte i empatia. D’aquesta manera, l’educadora del servei és una 
acompanyant en l’aprenentatge del dinar i en la introducció de la consciencia 

alimentària. Segons el temps disponible, podrem incidir en menor o major mesura però 

contemplem realitzar activitats complementàries amb els/les infants per incidir en la 

importància de, no només el “què mengem”, sinó “com ho mengem”. 
En tot cas, també contemplem durant el curs realitzar formacions amb l’equip educatiu 

que els dotin de més eines i coneixements dels que ja acumulen. 

 
Espai de lleure a l’exterior o l’interior: 

Es fomentarà el lleure obert i participatiu, promovent que es generin jocs sorgits de les 

iniciatives dels i les infants (sempre passats pel criteri de la monitora). 

Durant el transcurs del 1r trimestre seguirem amb diferents propostes d’activitats 

dirigides. 

 
 

 

IMPORTANT: 

Aquelles famílies que heu fet inicialment la inscripció en paper us haureu de donar 
d’alta a la plataforma TPV a través d’aquest enllaç: 
https://tpvescola.com/Formularis.aspx?eid=364&idform=2 

En cas que tingueu dificultat en poder fer l’alta d’inscripció per aquesta plataforma,  

podeu trucar al 933573519 de 9 a 15h i us orientarem. D’altra banda també us 

facilitarem unes dates i horaris durant el setembre per a que pugueu venir de manera 

presencial a l’escola i fer la vostra inscripció amb l’ajuda d’un personal de Dinàmic. Us 

mantindrem informats/des. 

https://tpvescola.com/Formularis.aspx?eid=385&idform=2
https://youtu.be/Iokx_zCF8KI
https://youtu.be/Iokx_zCF8KI
https://drive.google.com/file/d/1rqI0-iS6TMK-tTCWaB9xCbOEQjqLCJcg/view?usp=sharing
https://tpvescola.com/Formularis.aspx?eid=364&idform=2
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Hàbits i actituds: 

L’espai de migdia també és un espai de referència en l’aprenentatge d’hàbits 

d’alimentació i higiene i, també, de l’actitud davant el menjar i davant els i les 

companyes en un espai de major distensió que l’aula. Volem posar l’èmfasi en la 

importància en l’ambient dins l’espai de menjador i la relació directa que té amb 
l’actitud individual i grupal dels i les infants 

 
En definitiva, volem motivar-los a que mengin de tot i a que es familiaritzin amb els 

diferents àpats per afavorir l’adquisició d’hàbits saludables i conductes alimentàries  

adequades. A la vegada també volem crear un espai educatiu i de convivència on puguin 

gaudir i créixer personal i socialment des d’una educació basada en els valors. Amb 
aquesta mirada cercarem els espais necessaris per a poder desenvolupar unes accions 

educatives i pedagògiques positives per a tots els nens i nenes que faran ús de l’espai 

de migdia de l’escola Rosa Sensat. 

 
Especificacions per als i les infants de P3: 
  

Els i les infants de P3 és recomanable que facin ús del menjador, com a mínim, a partir 

del 8 de setembre. 
 

Hauran de portar bata amb coll de goma, no de botons, marcat amb el nom del nen/a. 

La bata la portaran el dilluns de cada setmana i es retornarà el divendres perquè 

pugueu rentar-la durant el cap de setmana. 

 
Hauran de portar llençol per fer la migdiada. Al igual que la bata serà necessari que 

estigui marcada amb el nom del nen/a. Es retornarà al final de cada trimestre. 

 
La migdiada la faran tots els i les infants de P3, no és opcional. 
 
Cada dia les famílies dels usuaris del curs de P3 rebran informació de com ha viscut 

el/la nen/a el servei de menjador a través de l’agenda comunicadora i/o full informatiu. 

Cal remarcar que aquesta agenda o full és unidireccional, en cap cas la família podrà 

comunicar-se amb les monitores a través d’ella. Quan ho desitgin ho hauran de fer a 

través dels canals habituals abans indicats. Depenent de la normativa sanitària vigent 

el format de comunicació a través agenda o full podrà variar. 
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RECORDATORI D’ASPECTES COMUNICATIUS DURANT EL SERVEI: 

 
Avís de no assistència i dieta puntual 

Per gestionar la no assistència per malaltia d’un usuari o usuària fix de menjador o 

demanar una dieta de règim, heu de trucar al telèfon de la coordinació del menjador 
(658337794-Albert) entre les 9:00 i les 9:30 hores. Després d’aquesta hora no 

s’abonarà la quota corresponent al dia o dies (excepte en casos justificats de malaltia),  

ni es podrà garantir que es pugui tenir l’àpat de règim per l’hora de dinar. 

 
Per gestionar la baixa per malaltia d’un usuari o usuària fix de menjador, si ho sabeu 

amb antelació, també podeu gestionar-la a l’adreça de correu electrònic: 

administracio@viudinamic.org, abans del dia que us interessi cursar-la. 

 
Assistència esporàdica 

Per assistir de manera esporàdica heu contactar igualment amb la coordinadora entre 
les 9:00 i 9:45h d’aquell dia o comprar els tiquets a través de la plataforma TPVescola 

i posteriorment validar aquell o aquells dies en els que voleu assistir. Us compartim un 

vídeo tutorial de com fer aquest procés: COMPRA I VALIDACIÓ ESPORÀDICS 
 

Alta en el servei 

Si teniu interès en fer ús de l’espai de menjador de l’escola heu fer la inscripció a través 
de la plataforma TPVescola. 

 

 

CONTACTES DEL SERVEI (de dilluns a divendres): 

• Coordinació Espai de Migdia: Albert - 658337794 (de 9:00 a 9:45h) 

• Supervisió de Dinàmic: 

671676699 (Nico, de 10 a 16h) / 654698740 (Carles, de 10 a 16h) 

menjadors@viudinamic.org 

• Per a dubtes en quotes i/o cobraments contacteu amb l’administració de Dinàmic: 

933573519 (Mònica C., de 9:30 a 15:30 hores) / administracio@viudinamic.org 

mailto:administracio@viudinamic.org
https://dinamic.tpvescola.com/Pre-FormulariEmailLogin.aspx
https://drive.google.com/file/d/1BGWkV_TmejgRrwVLFzMsBE8iVch2hDIm/view
https://dinamic.tpvescola.com/Pre-FormulariEmailLogin.aspx
mailto:menjadors@viudinamic.org
mailto:administracio@viudinamic.org
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