Servei de Menjador
Casal i Escola Esportiva
Del 1 al 30 de Juliol

Reunió informativa Famílies
Divendres 25 a les 16h i 17h

DADES GENERALS DELS SERVEIS

ACOLLIDA MATINAL

Horaris:
• Opció 7:45h a 9h
• Opció 8:30
Entrada:
• Porta del menjador (Carrer Antoni Gaudí).
ü Només pot accedir fins la porta del menjador un adult
acompanyant.
ü Caldrà accedir al centre amb mascareta.
ü Poden esmorzar els infants que arriben abans de les 8:30h
ü Els infants els agruparem per grups estables del Casal/
Escola Esportiva.
ü Els infants de l’Escola Esportiva, els acompanyarem fins al
pavelló.

DADES GENERALS DELS SERVEIS

SERVEI DE MENJADOR

Horari:
• De 13h a 15:30h
Torns:
• El primer torn serà per infants del Casal.
• Tenim suficient espai per poder dinar amb distància de
seguretat entre grups de convivència al menjador.
• Al finalitzar, anirem:
• P3, P4 i P5: Al Gimnàs, on podrem estar separats per
cursos i també separats per grups estables de cada
curs.
• P3: No iniciarem amb la migdiada després de dinar. Si
veiem que es possible logísticament poder fer-ho, us
ho comunicarem.

DADES GENERALS DELS SERVEIS

SERVEI DE MENJADOR

Horari:
• De 13h a 15:30h
Torns:
• El segon torn serà per infants de l’Escola Esportiva
(13:45h).
• Una monitora els acompanyarà del Pavelló a l’Escola.
• Esperarem a les zones d’ombra de l’Escola fins poder
entrar al menjador.
• Un cop desinfectades les taules del primer torn, dinarán
agrupats en grups estables de l’Escola Esportiva, separats
entre grups per la distància de seguretat.
• Al finalitzar, anirem a les diferents zones d’ombra de
l’Escola.

DADES GENERALS DELS SERVEIS

SERVEI DE MENJADOR

Sortides:
• Grups de P3, P4 i P5:
• La sortida la farem a les 15:30h.
• Utilitzarem la porta gran del pati d’Educació Infantil.
• Podrà accedir un adult acompanyant autoritzat a fer la
recollida.
• Grups de Primària i ESO:
• La sortida la farem a les 15:30h.
• Utilitzarem la porta del menjador (Carrer Antoni
Gaudí). Els adults acompanyants autoritzats, cal que
espereu a la porta gran.
• Primer sortiràn els alumnes de 4t, 5è, 6è i ESO.
• Després, els alumnes de 1r a 3r.

MENÚ
• El menú consta de primer plat, segon plat,
postres, aigua i pa.
• Es realitza mitjançant la cuina pròpia.
• Els dies de sortida, elaborem picnics (Dos
entrepans, fruita i aigua).
• En cas de necessitar puntualment menú tou/
astringent, cal informar com a màxim el mateix
dia a les 9h. Recordeu que podeu utilitzar el
mail o whatsapp el dia anterior.

MENÚ
• Formats d’utilització:
• FIXES: Disposem de la vostra inscripció amb
les dades indicades.
• ESPORÀDICS: Es imprescindible omplir el
formulari d’inscripció per “ÚS ESPORÀDIC”.
• Per informar de la utilització del servei, caldrà
contactar amb la coordinadora com a màxim
el mateix dia a les 9h.
• Es cobrarà en la tarja informada a la inscripció
el cost de l’ús del servei de menjador/acollida
esporàdic.

SORTIDES ACOLLIDA TARDA
• La sortida es farà per la porta del menjador
(carrer Antoni Gaudí).
• L’acollida tarda disposa de dos horaris:
• Recollida a les 16h.
• Recollida a les 16:30h
• Caldrà que accediu al centre, fins la porta del
menjador.
• Només un adult acompanyant autoritzat.
• L’ús de la mascareta es obligatori.

INFORMACIONS DIVERSES
• Es possible que els propers dies es publiquin
noves directrius dels protocols a seguir en motiu
de la pandèmia.
• Us informarem puntualment de les possibles
modificacions dels protocols a seguir.
• El canal de comunicació per aquestes noves
informacions serà el mail que s’ha indicat en el
procés d’inscripció.

INFORMACIONS DIVERSES
• Us farem arribar el menú per mail.
• També està ja disponible al bloc del menjador:
• https://menjadorabreraernestlluch.wordpress.com/
menu-del-mes/

• Contacte (per el dia a dia del menjador/acollida):
• Telèfon i Whatsapp: 653.894.265
• Mail: menjadorernestlluch@gmail.com
• Contacte Oficines Control Play (inscripcions):
• Telèfon: 622.613.393 (9h a 13h i 15h a 17h)
• Mail: noelia@controlplaysports.com

GRÀCIES PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!

