
Benvolgudes famílies, 

Us fem un resum amb nova informació del curs 2020/2021  dels serveis gestionats per l'AMPA. 

Intentarem no repetir el que ja podeu trobar als apartats 10 i 11 del PLÀ D'ORGANITZACIÓ I ACTUACIÓ 
ESCOLA ELS PINS 2020-21 (penjat a la web del centre). 

En general que sapigueu que totes les mesures d'actuació – seguretat que exigim a les empreses que porten 
els serveis de Menjador/Acollida seran les mateixes del Plà que acabem de mencionar. 

Dit això… 

Primer de tot, sobretot per les famílies veteranes, informar-vos que la Cristina ja no estarà al 
centre i la substituirà la Noemí (Noe... monitora des de fa anys al centre). 

Us adjunto una carta que Cristina ha escrit per tot nosaltres. 

Sabem que per molts ja hi havia molta confiança, així que aquest any, caldrà especificar més els noms i els 

cursos dels infants en les nostres notificacions a l'AMPA . 

  

... Continuem... 

Recordar que no es permet l'accés a les famílies al local de l'AMPA. Tot es pot gestionar via mail / whatsapp 
/ telèfon. (A la web de l'AMPA teniu tots els contactes). 

telèfon d'AMPA 934742592 

mòbil de coordinació 672116947 

Mail: pins.imalleure@gmail.com 

  

En el cas que vulgueu fer una reunió, haureu de demanar cita prèvia. 

  

MENJADOR 

•         No es podrà demanar dieta, donat que el mal de  panxa/diarrea és un dels símptomes amb els 
quals els nostres infants no poden anar a l'escola. 
•         Durant el primer trimestre donarem prioritat a optimitzar el funcionament general del menjador 
i les activitats dirigides que es proposaven els anys anteriors de moment no es faran. (Dit més 
clarament, faran bastant més pati lliure) 
•         No podrem treballar l'hàbit higiènic del rentat de dents. 
•         Els usuaris de primària tindran menys temps per menjar comparat amb altres anys considerant 
que, com explica el Pla d'Organització i Actuació, només podem fer servir el menjador des de les 
12:30 h fins a les 14 h/14:10 h. 
•         Infantil menjarà a les aules i P3 farà la migdiada al gimnàs. Tema manta, llençols... us 
informarem amb antelació. 
•         Al menjador coincidiran en el primer torn 1r, 2n, 3r – en el segon torn coincidiran 4t,5è 6è (uns 
90 infants per torn; l’any passat teníem uns 150 usuaris per torn aprox). 
•         En el moment de pati seguiran la mateixa dinàmica del centre (espais habilitats per cicle amb 

mascareta) però variant espais per a que no estiguin tot el dia al mateix lloc. 

•         Preus: 6,20€ per a alumnes que es queden 3 dies a la setmana o més / 6,80€ per a alumnes que 
es queden 1 o 2 dies a la setmana o menys (eventuals). 

  

ACOLLIDA 

mailto:pins.imalleure@gmail.com


•         Utilitzarem el gimnàs com espai de trobada per les acollides dei matí i de tarda. Sempre que es 
pugui, els grups sortiran al pati o estaran en espais oberts. 
•         Es faran dos horaris per esmorzar/berenar (8:20 h i 16:50 h aprox.) Ho faran asseguts a terra en 
un espai habilitat. 
•         Portaran mascareta (primària) considerant que a l'espai d'acollida és possible que es trobin 
infants de diferents grups estables. 
•         Per l'entrada a l'acollida matinal es permet que només 1 adult acompanyi l'infant i sempre amb 
mascareta. 
•         La recollida de l'infant a la tarda es farà per la porta petita com es feia per extraescolars. 
•         Per l'acollida Esporàdica demanem que s’avisi el més aviat possible. 
•         Preus: 

  

  

Dubtes “més personals”, haureu de posar-vos en contacte amb la nova coordinadora del menjador (Noe) 

Per P3 farem un correu a part. 

... seguim  


