Benvolgudes famílies,
Mica en mica anem tancant i concretant coses sobre de l’inici de curs. Donat que estarem
permanentment pendents de com evolucioni el Covid, cal que prengueu la informació que us
donem a continuació com a vàlida i vigent, però també susceptible de ser modificada en
qualsevol moment amb l’objectiu d’adaptar-nos a les mesures sanitàries que es vagin
detectant.
Durant totes aquestes setmanes ens hem reunit amb els diferents agents educatius de la
comunitat escolar d'Anglesola (afa, equip directiu i equip de cuina), per acabar de donar-vos
respostes a tots els neguits i dubtes que ens heu fet arribar durant aquestes dues setmanes via
correu electrònic o per telèfon.
1. Equip de l’espai de migdia:

EQUIP DE MIGDIA
Aida A.
Olivia S.
Isabel R.
Pep G.
Mercedes R.
Marta L.
Marta M.
Iris W.
Jennifer G.
Pau C.
Irene S
Jana P.
Maria M.
Adrià T.
Magdalena H.

CURS
P3 A
P3 B
P3 C
P4 A
P4 B
P4 C
P5 A
P5 B
1r A
1r B
2n
3r
4rt
5è
6è
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2. Torns de menjador
Hi haurà diferents torns al menjador per tal de mantenir la separació entre els diferents grups
estables i assegurar una bona atenció als infants. Cada grup estable, tindrà una zona concreta
assignada, tant per l’estona de l’àpat com per el temps de lleure.
Per qüestions de seguretat, durant aquest curs farem servir tovallons de paper enlloc dels de
roba.
Educació infantil 3 anys:
Del dilluns 14 al divendres 18 els infants NO tindran servei de menjador. A partir del dia 21 els
servei de menjador funcionarà amb normalitat per totes aquelles famílies que ho necessiteu, tot
i que a la tarda els infants no tindran classe. Si voleu fer us del servei, us demanem que la
setmana del 14 de setembre, li comuniqueu a la coordinadora que estarà a la vostra disposició
a l'escola (Ariadna I.)
A partir de la tercera setmana es realitzarà l’horari amb normalitat.
L'equip de migdia, durant alguns dies del període d'adaptació, vindran a conèixer als vostres
infants per començar a generar vincle. En aquell moment, tindreu l’oportunitat de parlar amb
elles dels neguits o curiositat que tingueu.
Educació infantil 4 anys:
Del dilluns 14 al divendres 18, els infants faran un període d’adaptació a l’escola. Tot i això per
totes aquelles famílies que necessiteu que el vostre infant es quedi a dinar, el podreu deixar a
partir del dijous 17 (forma opcional). Si voleu utilitzar del servei els dies 17 i 18 de setembre i
no l’heu comunicat a les mestres, us demanem que la setmana del 14 de setembre, li
comuniqueu a la coordinadora que estarà a la vostra disposició a l'escola (Ariadna I.)
A partir del dia 21 de setembre el servei de menjador funcionarà amb normalitat.

Educació infantil 5 anys i primària:
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El servei de menjador es realitzaran a partir del dilluns 14 amb normalitat. Es realitzarà dos torns
durant l’estona del migdia, i aquests grups sempre estaran separats en el mateix grup estable
que durant l’estona lectiva.

3. Informació de menjador:
Menús, al·lèrgies i intoleràncies
Per qüestions de seguretat, les coordinacions de la vostra escola han de conèixer perfectament
qualsevol incidència en matèria d'alimentació (al·lèrgies i intoleràncies). Per aquest motiu,
demanem que en el moment de fer la inscripció, si fos el cas, adjunteu l’informe mèdic. Volem
deixar clar que aquells aliments que no agraden no s’han de tractar com a intolerància o al·lèrgia
d’aquest propi aliment.
Es respectaran els aspectes culturals de tots els infants del centre educatiu i les diferents dietes
que puguin seguir les famílies a l’hora de poder elaborar el menú de l’escola.
Informes
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L’equip del migdia de primària, realitzarà tres informes al llarg de tot el curs (a final de cada
trimestre) i dos informes, a finals de gener i a final de curs, per infantil. Aquests informes aniran
conjuntament amb la línia de l’escola i es presentarà en el mateix moment que ho faci aquesta
mateixa.
4. Extraescolars
Com ja vam comunicar anteriorment, s'ha considerat que el servei d'extraescolars ofert per
l'Esguard a l'escola Anglesola, quedarà temporalment interromput fins nou avís. De moment no
podem confirmar quan serà l'inici de les activitats extraescolars. Tota l'oferta i estructura que
havíem previst s'ha vist afectada pels canvis organitzatius introduïts aquests últims dies per
d'escola i hem de revaluar la situació. Hem considerat prioritari l'adaptació i cura dels infants
durant aquests mesos de canvi, i això farem.
En el moment que tinguem noves notícies us enviarem tota la informació.
5. Acollida de Matins i Racons de tarda
- Considerem que els infants de P3 han de realitzar el període d’adaptació, per tant
NO farem acollida de matinal ni racons de tarda, fins el dia 28 de setembre.
- Els infants de P4 al fer també uns dies d'adaptació, iniciaran l'acollida matinal i
racons de tarda el 17 de setembre amb casos excepcionals (parlar amb la tutora del
vostre infant).
- El servei d’acollida i racons de tarda, comença el DIMARTS 15 a l’edifici de la plaça
Comas, amb infants de P5 a 6è.
- A l’edifici de Can Rosés durant els dies 14, 15 i 16 de setembre NO realitzarà el servei
d’acollida ni racons de tarda, a partir del dia 17 per a casos excepcionals.
A partir del dia 17 de setembre (és quan P4 inicia el servei d’acollida i racons de tarda) aquelles
famílies que tingueu dividits els infants en diferents escoles i vulgueu fer us del servei d’acollida
de matí, haureu de portar els vostres infants a CAN ROSÉS. Una monitora a partir de les 9.00
farà el traspàs d’infants que hi hagin de P5 a 6è cap a l’altre edifici.
NO es poden deixar infants de P3 i P4 a l’edifici de la plaça Comas.
NO es poden deixar infants de P5 a 6è a l’edifici de can Rosés si no tenen germans petits.
**Només realitzaran aquest trasllat els infants que estiguin apuntats acollida.
Als racons de tarda, cada família haurà d’anar a recollir els seus infants als edificis que els hi
correspongui.
Durant aquesta franja horària no es podran mantenir els grups estables, per aquest cal que els
infants de p3 fins a 6è portin la mascareta,. Cada infant haurà de deixar les seves pertinences a
un espai habilitat fins l’hora d’entrar a les aules. En el cas que algun dels vostres infants de P5
a 6è facin ús del servei, estaran amb la seva mestra durant les franges horàries de 9 a 9.15 fins
que pugin a la seva aula.
6. Contacte Famílies - Espai de Migdia, Acollides i Racons de tarda
•

Si durant l’estona del migdia les coordinacions li han d’administrar algun medicament
o heu de notificar canvis en la recollida del vostre infant en el servei de tarda, a la nostre
pagina web (https://lesguardcoop.cat/) i a la web de l’escola, trobareu un document on
heu de portar omplert i donar-li a la tutora del vostre infant o enviar-lo per correu
electrònic abans de les 9.00h.
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•

Qualsevol canvi referent a la utilització del servei de menjador l’haureu de notificar
abans de les 9,00h del matí, via correu electrònic o al número de telèfon de la
coordinadora del vostre centre. (hem de ser molt rigoroses amb això ja que el procés de
cuina i les mesures de seguretat ens comporta ser-ho).

Per assegurar el contacte entre famílies i les coordinadores de menjador, habilitarem els
següents canals de comunicació per les diferents escoles:

CAN ROSÉS
Coordinació: Ariadna Iranzo
Telèfon de contacte: 623 19 84 06
Horari: de 8.45h a 9.30h i de 12.00h a
14.30h
Correu electrònic:
esguard.menjadoranglesola@gmail.com

PLAÇA COMAS
Coordinació: Yolanda Carbó
Telèfon de contacte: 623 10 05 29
Horari: de 8.45h a 9.30 h i de 12.00 a
14.30h
Correu electrònic:
esguard.menjadoranglesola@gmail.com

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, empatia i paciència que esteu tenint aquests dies.
Ens fa molta il·lusió i ens reconforta sentir-vos cada vegada més aprop.
Una forta abraçada de part de tot l’equip.
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