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Benvolgudes	famílies,	
	
En	primer	lloc,	esperem	que	estigueu	bé	de	salut,	i	les	vostres	famílies	també.	Ja	han	finalitzat	
les	 vacances	 i	 arranquem	 un	 nou	 curs	 amb	molta	 il·lusió,	 i	 adaptat	 a	 les	 noves	mesures	 de	
seguretat	 davant	 el	 COVID’19.	 Els	 vostres	 fills	 i	 filles	 estaran	 segurs	 i	 ben	 atesos	 durant	 el	
servei	de	menjador	i	de	forma	coordinada	amb	la	direcció	de	l’escola,		els	mestres	i	la	resta	de	
personal	del	centre.	
	
Des	 d’	 Eumaserveis,	 us	 volem	 enviar	 un	 missatge	 de	 tranquil·litat	 	 i	 informar-vos	 que	 en	
l’horari	de	menjador	escolar	i	el	temps	de	lleure,	els	vostres	fills	i	filles	estaran	bé,	cuidats	com	
sempre	i	amb	totes	les	mesures	de	seguretat	requerides	pel	COVID	19.	El	menjador	escolar	és	
un	espai	segur.	
	
Durant	 l’espai	 de	 menjador	 es	 mantindran	 els	 grups	 classe	 i	 les	 distàncies	 de	 seguretat	
requerides:	
Els	nens	i	nenes	d’educació	infantil	dinaran	a	les	seves	aules,	i	els	nens	i	nenes	de	cicle	inicial,	
mitjà	 i	 superior	 dinaran	 al	menjador	 com	 sempre,	 amb	diferents	 torns	 i	 es	 faran	 decalatges	
d’horaris	d’entrada	i	sortida.	
A	 l’entrada	 del	 menjador	 hi	 haurà	 catifes	 de	 desinfecció	 pel	 calçat	 i	 	 garantirem	 una	 bona	
higiene	de	mans	abans	i	després	de	dinar,	i	en	l’estona	de	temps	lliure.	
	
El	menjador	serà	ventilat	 i	desinfectat	varies	vegades	durant	el	dia.	Les	taules	 i	cadires	seran	
desinfectades	abans	i	després	de	cada	torn.		
A	diferència	del	curs	passat,	els	nens	i	nenes	no	compartiran	estris,	és	a	dir,	tant	les	amanides,	
com	el	pa	i	l’aigua,	serà	servit	individualment	a	cada	nen	o	nena	per	part	del	monitor/a.			
	
Tot	el	personal	d’Eumaserveis,	està	rebent		la	informació	i	la	formació	suficient	sobre	el	COVID	
19,	per	garantir	la	seguretat	del	servei,		del	estris,	del	mobiliari,	dels	espais	i	dels	infants	en	tot	
moment.	
Els	monitors	i	monitores	aniran	amb	els	equips	de	protecció	que	marca	ensenyament	i	sanitat,	
per	tal	de	garantir	 la	seva	seguretat	 i	 la	dels	 infants.	Utilitzaran	davantal	 i	còfia	d’un	sol	ús,	 i	
mascareta	i/o	pantalla	facial.	
Respecte	 al	 servei	 de	 cuina,	 es	 procedirà	 amb	 seguretat	 i	 comptaran	 amb	 tots	 els	 mitjans	
necessaris	com	fins	ara,	per	garantir	la	higiene	adequada.		
	
Els	 nens	 i	 nenes,	 igual	 que	 durant	 l’horari	 de	 classes,	 utilitzaran	 la	mascareta	 en	 els	 espais	
comuns.	Només		es	podran	treure	la	mascareta	quan	ja	siguin	a	la	taula	preparats	per	dinar.			
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Com	ja	hem	esmentat	anteriorment,	s’establiran	les	distancies	de	seguretat	en	el	menjador,	i	
s’ubicaran	més	espais	per	tal	de	garantir		tota		seguretat	i	el	confort	dels	infants	durant	l’horari	
de	menjador.	En	 l’estona	de	temps	 lliure,	hem	adaptat	els	espais	dels	patis	 i	hem	creat	nous	
horaris	per	 tal	de	que	no	es	puguin	barrejar	grups	classe,	 i	que	 tots	 les	nens	 i	nenes	puguin	
gaudir	de	tots	els	espais.	
	
Pel	que	respecte	l’acollida	matí,	(7,45	a	9,10)	aquest	servei	es	farà	al	menjador	de	l’Escola	com	
sempre.		
Cada	 infant	 ha	 d’anar	 acompanyat	 per	 un	 únic	 familiar.	 Des	 de	 primera	 hora	 i	 hauran	 4	
monitores	per	aquest	servei.	Es	mantindrà	la	distància	de	seguretat.	
L’entrada	es	farà	per	la	primera	porta	de	vidre	de	l’escola,	on	hi	haurà	una	monitora	(Elisa)	que	
prendrà	la	temperatura	als	infants	i	els	posarà	gel	hidroalcohòlic.	Si	algun	infant	tingués	febre	
no	podrà	entrar	i	haurà	de	marxar.		
Una	altra	monitora	estarà	pujant	i	baixant	portant	els	infants	a	l’espai	del	menjador	i	les	altres	
dues	monitores	estaran	al	menjador.	
En	 acabar	 el	 servei	 i	 després	 de	 rentar-se	 les	 mans	 els	 infants	 de	 cicle	 infantil	 seran	
acompanyats	per	les	monitores	a	les	aules.	Els	de	primer,	segon	i	tercer	al	pati	i	els	de	quart,	
cinquè	i	sisè	als	mòduls.		
Durant	 tota	 l’estona	 d’aquest	 servei,	 tots	 els	 nens	 i	 nens	 hauran	 de	 portar	 la	 mascareta	
posada.	
	
	
En	referència	a	l’acollida	tarda,	aquest	servei	també	es	farà	al	menjador	de	l’Escola.		
En	 acabar	 l’horari	 lectiu	 la	 monitora	 anirà	 a	 les	 aules	 a	 recollir	 als	 infants	 i	 aniran	 cap	 el	
menjador	on	hi	haurà	un	altre	monitor.	
Durant	 el	 trajecte	 cap	 el	menjador	 i	 durant	 tota	 l’estona	 del	 servei,	 tots	 els	 nens	 i	 nenes	
hauran	de	portar	la	mascareta.	
La	 sortida	 dels	 nens	 i	 nenes	 de	 l’acollida	 es	 farà	 per	 la	 porta	 principal,	 però	 en	 tres	 franges	
horàries:	17,	17,30	i	18	hores.	
	
Eumaserveis,		com	sempre,	mantindrà	la	qualitat	de	les	seves	matèries	primeres	i	el	bon	servei	
als	infants,	amb	el	monitoratge	necessari,	que	en	alguns	casos	s’incrementa	en	número.			
	
Us	 volem	 fer	 saber	 que	 Eumaserveis,	 ha	 tingut	 que	 adquirir	 “EPIS”,	 desinfectants,	 catifes,	
carros	de	servei	d’acer	inoxidable,	i	altres	elements	per	tal	d’assegurar	la	higiene	per	sobre	de	
tot	 davant	 	 del	 Covid	 19.	 Tota	 aquesta	 despesa,	 no	 formava	 part	 del	 pressupost	 vigent	 de	
menjador	i	cuina	i	cap	organisme	oficial,	ens	ha	ofert	ajut	per	tal	de	cobrir	aquests	imprevistos.	
	
Com	a	conseqüència	de	tot,	el	preu	del	menú	Escolar	per	aquest	curs	no	s’incrementarà	a	les	
famílies,	però	lamentablement,	ens	veiem	obligats	a	suprimir	els	descomptes	voluntaris	que	es	
venien	produint	fins	ara	(famílies	nombroses	i	germans).	Amb	això	confiem	que	alguna	part	de	
la	despesa	extraordinària	pel	COVID	es	podrà	cobrir.		
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Referent	 a	 la	 devolució	 de	 la	 part	 proporcional	 del	mes	 de	març	 passat,	 descomptarem	 50	
euros	en	el	rebut	del	mes	setembre	i	la	resta	en	el	rebut	del	mes	d’octubre.	
	
Si	 aquest	 fet	 ocasiona	 inconvenients	 importants	 a	 certes	 famílies,	 no	 dubteu	 en	 contactar	
amb	nosaltres.		
	
Recordar-vos	 també	que	durant	 aquest	 curs,	 ja	que	no	pot	entrar	 cap	 familiar	 a	 l’Escola,	 no	
podreu	baixar	a	parlar	amb	la	Yolanda,	per	això	us	passo	el	seu	telèfon	mòbil	692033190.	
	
Per	 les	 famílies	 que	 feien	 el	 pagament	 en	 efectiu	 o	 bé	 del	 pagament	 del	 dinar	 esporàdic,	
aquest	 any	 es	 podrà	 fer	 per	 Bizum,	 girant	 nosaltres	 un	 rebut	 a	 final	 de	mes	 o	 bé	 donant	 al	
vostra	 fill	 o	 filla	 un	 sobre	 tancat	 amb	els	 diners,	 i	 donar-lo	 a	 la	 Yolanda	quan	 al	matí	 vagi	 a	
buscar	les	llistes	a	les	aules.	
	
Per	 tal	 de	 donar	 resposta	 a	 algunes	 dubtes	 que	 us	 puguin	 sorgir,	 i	 per	 tal	 de	 tranquil·litzar	
certes	 inquietuds	 raonables,	 volem	 informar-vos	 que	 Eumaserveis	 ha	 elaborat	 un	 protocol	
d’actuació	que	descriu	l’àmbit	d’aplicació	i	coresponsabilitat	per	part	de	tots,	 l’ús	de	les	EPIS,	
l’organització	dels	espais	i	neteja,	l’atenció	a	l’alumnat,	les	instruccions	específiques	dirigides	al	
personal	 d’Eumaserveis,	 la	 definició	 de	 mesures	 de	 prevenció	 i	 seguretat,	 i	 infografies	 de	
senyalèctica	pels	infants.			
	
	
Aquest	pla	se	us	farà	arribar	a	totes	les	famílies	i	es	publicarà	pròximament	a	la	pàgina	web	de	
l’escola	i	a	la	nostra	que	estem	actualitzant.		
	
El	COVID19	ens	dona	l’oportunitat	de	repensar-ho	tot,	de	ser	més	creatius,	de	cuidar	i	demostrar	l’estima	

a	les	persones	que	estan	amb	nosaltres,	de	fer-nos	més	forts	i	millors.	
	

Hem	de	ser	co-responsables	socialment	i	juntament	amb	la	nostra	escola,	garantint	sempre	la	seguretat	
del	personal	de	risc,	i	evitant	els	riscos	de	major	terme.	

Per	a	tot	començament	el	més	important	és	la	motivació,	així	que	recuperem	la	il·lusió	posant	l'accent	en	
tot	allò	positiu	que	ofereix	l’escola,	les	activitats	i	el	retrobament	amb	els		companys/es.	

	
	
Una	abraçada	
Moltes	gràcies,	i	molta	salut!	
	
Maria	
Eumaserveis	Escolars	S.L.	
	


