
Estimades famílies,

Com sabeu, dimarts passat va tenir lloc la reunió informativa d’Espai Migdia per famílies.
Primer de tot, agrair-vos molt l’assistència a les famílies que us vau poder connectar, i
demanar-vos disculpes a les quals ho vau intentar i no vau poder accedir amb els correus
personals  per problemes tècnics del Meet.

Amb aquesta circular, us volem fer arribar un resum de tota la informació que es va
compartir.

L’equip d’educadors i educadores i personal de l’Espai Migdia són:

Monitores d’infantil:
● P3,  Mireia.
● P4, Laia.
● P5, Alba.

Monitores de primària i ESO:
● 1r, Sara.
● 2n, Gigi.
● 3r i 4t, Oscar.
● 5è, 6è i ESO, Liber i Antonia.

Personal de neteja: Merche.

Coordinadora Espai Migdia: Antonia.

Horaris d'infantil i organització de l'espai de migdia:
Cada classe d’infantil és un grup bombolla.
Les monitores en tot moment portaran mascareta FPP2.

● P3:
12:47 h; la monitora recull els infants, renten les mans, dinen i després de
dinar fan la migdiada.
14:35 h; Tornen a la classe, fan relaxació, pipis i aigua.
14:47 h; Arriba la tutora.
Important portar els llençols amb el nom del nen o de la nena. Els llençols de
la migdiada, es tornaran els divendres a les famílies.



● P4 i P5;
12:47 h; les monitores recullen els infants, renten les mans, dinen, una
vegada que acaben de dinar, juguen a racons a la classe. Després surten al
pati a jugar o a fer activitats.
14:35 h; Entren a classe, beuen aigua, dinàmiques de relaxació.
14:47 h; Arriben les tutores.
Els dies de pluja juguen o fan activitat a classe.

Les monitores es comunicaran diàriament amb les famílies a través de l'agenda del
menjador. Les agendes es donaran a l’alumnat fixe o fixe eventual. A l’infant que es quedi
a dinar esporàdicament, se li farà una nota informativa.

Horaris del primer torn del menjador i organització:
● 1r, 2n, 3r i 4t de primària;

12:57 h; Les tutores i els tutors porten els infants al menjador, les monitores
posen el gel hidroalcohòlic i seuen a la cadira. Després els infants per
cursos s'aixecaran per rentar-se les mans. Les monitores porten les safates
amb el menjar. Els infants s'aixecaran per buidar la safata, quan hagin
acabat.
13:45 h; Surten al pati de Sant Josep de Calassanç per ordre.
14:00 h; Les monitores fan activitats o jocs amb els nens i nenes.
Els dies de pluja els infants pujaran a les classes i faran activitats amb les
monitores.
14:50 h; Relaxació.
14:57 h; Pugen a les classes on esperen els seus tutors i tutores.

Horaris del segon torn del menjador i organització:
● 5è, 6è i ESO;

12:57 h; Les monitores recullen els infants i pugen als patis del terrat on
juguen a jocs dirigits.
Els dies de pluja aniran a les classes.
14:00 h; Baixen al menjador, es posen gel hidroalcohòlic i després es
renten les mans. Les monitores porten les safates amb el dinar.
14:40 h; Els nens i nenes s'aixequen a buidar les safates un cop han acabat
el dinar. A continuació, fan deures, juguen a jocs de taula o llegeixen un
llibre.
14:57 h; L’alumnat de primària puja a les classes.
14:59 h; L’alumnat d'ESO surt al pati de Calassanç
15:07 h; L’alumnat d’ESO puja a les classes.



Cada trimestre us comunicarem a través dels informes els hàbits i actituds dels vostres
fills i filles  a l'espai de migdia.

Al·lèrgies i intoleràncies:
Us recordem que és molt important que informeu de qualsevol al·lèrgia i/o intolerància.
Cal que adjunteu l'informe del metge.

Comunicació:
Qualsevol incidència us serà comunicada via telefònica, correu o agenda escolar.

Per l’alumnat eventual, recordem que cal avisar via correu electrònic a l’Antònia
(antonia.gongora@luzcasanova.epiaedu.cat), a l’Helena Xuclà
(helena.xucla@luzcasanova.epiaedu.cat) i al tutor o tutora del vostre fill o filla.
Per normal general, és important que aviseu amb 24 hores de marge, sempre que us sigui
possible i així garantim el bon funcionament.
Si algun dia us sorgeix alguna emergència d’última hora, no dubteu en comunicar-ho.

Projecte Pedagògic:
El projecte pedagògic d'aquest curs és el tema "A LA CERCA DEL TRESOR"
A banda de fer diferents activitats al voltant del món dels pirates, l’alumnat buscarà un
tresor per l’escola. Cada trimestre es donaran eines i pistes per trobar-lo i descobrir-lo a
final de curs.

Us enllacem a continuació, un document informatiu de l’empresa Serhs on explica el
projecte de la nostra escola.

Cordialment,

Espai Migdia.

Barcelona, 8 d’octubre de 2021.
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