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Benvolgudes famílies:

Us donem la benvinguda al curs escolar 21-22 des del servei espai migdia de l’escola.
Us facilitem tota la informació al respecte de la utilització dels serveis que la Forquilla 
Ecològica Cooperativa ofereix aquest any a l’escola dels vostres infants. Aquestes pàgines 
contenen informació que us serà útil al llarg del curs; així doncs, us preguem que les conserveu 
per poder consultar-les quan us faci falta. Tanmateix dir-vos que, durant el curs, us farem 
arribar altres informacions puntuals i us comunicarem qualsevol petit canvi en el servei, si 
es dona el cas.

Obertura del servei segons la Generalitat PROCICAT:

Estem visquen el segon any de la pandèmia i recordem que ens diu:

“L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 
tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Com ha exposat 
UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un 
sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció 
en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents 
bretxes socials, econòmiques i educatives a què s’enfronta part de la població. Com més aviat 
es restableixi l’activitat quotidiana d’escoles i centres educatius, abans es podran curar les 
ferides deixades per aquesta crisi.”

L’espai migdia ha d’oferir el servei diari, considerem un espai/temps important, que forma 
part de l’educació integral dels infants tant des del punt de vista social com emocional, on 
cal tenir cura que els nens/es siguin feliços, ja que és indispensable per a la seva salut.

És un espai social on compartir moment asseguts al voltant de la taula.

També la Generalitat diu: 

“Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 
d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre 
ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del 
personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer 
front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat”

La Cooperativa s’involucrarà i es compromet amb les mesures establertes i amb la traçabilitat.

El servei espai migdia es farà tenint en compte les dades d’incidències de la malaltia i sempre 
d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 
normativa existent.

La Cooperativa assegura que els infants i el personal  del servei seguirà el protocol de:

• Prevenció d’higiene, prevenció per part del personal del servei, grups de convivència, 
entrades i sortides esglaonades, organització d’espais tancats per la realització 
d’activitats o tallers i organització dels patis.
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Equip cuina
El nostre equip de cuina per aquest curs escolar està format per:

• 1 cuinera
• 3 ajudants de cuina

L’equip de cuina són les persones que es fan càrrec de fer el dinar diàriament per tots els 
infants. Segueixen totes les normatives i compleixen totes les APPCC (anàlisi de perills i 
punts de controls crítics). Reben el menjar el cuina, porten el control dels aliments, el rentat 
i la seva cocció.

La Cooperativa va fent visites setmanals per fer un seguiment i recolzament a tot l’equip.

Menús
Els nostres menús consten d’un mínim de 4 setmanes adaptades a la temporada corresponent, 
els quals es consensuen entre cooperativa i la comissió de menjador de l’escola, fent partícip 
al cuiner/a i coordinador/a on posteriorment són revisats i aprovats per la nostra dietista.

La informació sobre la programació de menús que lliurem a les famílies inclou la data i 
procurem que sigui entenedora i fàcil de llegir.

Els nostres equips de cuina treballen amb formes de cocció diversa: bullit, vapor, al forn, guisat, 
arrebossat, fregit i així poder enriquir el procés d’aprenentatge i acceptació de nous plats. 
Evitem les preparacions seques i eixutes. Procurem oferir una varietat d’aliments, de tipus 
de preparació i de presentació per afavorir el creixement de l’infant, el procés d’aprenentatge 
d’hàbits i la diversitat alimentària. D’aquesta manera, els ajudem a identificar l’àpat i l’entorn 
com un procés agradable i satisfactori.

Tots els menús els podreu trobar a la web de l’Ampa de l’escola.

Dietes
La Forquilla Ecològica Cooperativa ofereix un menú alternatiu de dieta per aquells dies que 
els infants tinguin qualsevol tipus d’indisposició.
És important comunicar-ho abans de les 9:30 del matí a la coordinadora del menjador.

Dietes especials
Per tal que el vostre infant se li cuini qualsevol tipus de dieta especial, cal que ho indiqueu 
a la fitxa d’inscripció abans de donar-se d’alta al menjador i adjunteu el certificat mèdic 
acreditatiu actualitzat, si encara no heu fet, cal que el feu arribar a la coordinadora del 
menjador el més ràpidament possible. No podem responsabilitzar-nos de les intoleràncies i 
al·lèrgies que no hagin estat notificades
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Equip d’educadors/es i les activitats educatives
L’equip educatiu del servei són aquelles persones que estan diàriament amb els vostres 
infants, conjuntament amb la coordinadora.

Amb reunions periòdiques, tot l’equip s’encarrega d’elaborar i portar a terme el projecte 
educatiu; programem activitats suggerents, organitzades per edats i que desenvolupen els 
temes centrals: alimentació sana, justa i solidària i alimentació sostenible. A part, dissenyem 
activitats d’expressió, esportives, lúdiques i tot tipus de tallers.

Proposem activitats on tractem aspectes com els sentits i el plaer, la salut i el benestar, la 
relació, l’intercanvi, relacionats tots ells, amb el medi ambient, etc.

Relació amb els infants
Tot l’equip educatiu creant un vincle amb els infants i aporten una atenció individualitzada. 
S’elaboren 3 informes durant tot el curs escolar. Tanmateix, s’informa a les famílies de qualsevol 
incidència i si és necessari hi ha la possibilitat de concertar reunions amb la coordinadora i 
la responsable pedagògica de la Cooperativa.

Els infants de EI3 tindran una agenda diària on via motxilla les famílies podran fer el seguiment 
i saber com han menjat.

Els infants de EI4 rebran un correu electrònic amb l’informe setmanal de com han menjat i 
altres informacions.

Infants de EI3
Cuidem l’adaptació i respectem el seu ritme oferint un servei adequat per ells. L’equip 
d’educadors els fa costat en tot moment i els acompanya durant tot el curs escolar. Participen 
i són protagonistes durant fomentant l’autonomia i estimulant les seves capacitats.

Pitet
És necessari un pitet diari marcat amb el seu nom. El propi infant serà el responsable de 
posar el pitet dins la motxilla i l’equip de monitors serà l’encarregat de vigilar que quedi ben 
desat. S’haurà de retornar net el dia següent.

Torns de menjador
Es realitzen 3 torns de menjador per garantir les mesures i seguir les pautes recomanades per 
el PROCICAT. En tot moment l’equip educatiu i de cuina treballa per garantir les prevencions 
d’higiene i traçabilitat.
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Preus i forma de pagament
Preu per dia: 6,10€
Preu per dia esporàdic: 6,60€

Infant fix: es considera mínim 2 dies fixes per setmana 
El pagament es fa mitjançant domiciliació bancària de l’1 al 10 de cada mes.

Podeu demanar el full d’inscripció de l’espai migdia o acollida matinal a la coordinadora, 
i portar-lo signat, o podeu emplenar-lo online a través de la web de la cooperativa: 
www.laforquillaecologica.cat/inscripcions.
Per accedir, heu de posar la contrasenya: Inscripcions202122

Coses importants
Les despeses de gestió i comissions bancàries ocasionades per la devolució d’un rebut aniran 
a càrrec de la família. Aquest import és de 4€ per rebut tornat.

La devolució de dos rebuts de menjador, causarà baixa al servei fins que la situació es 
regularitzi.

**Les famílies que desitgin utilitzar el servei de manera esporàdica, hauran de comprar els 
tiquets a qualsevol caixer automàtic de “la caixa” o qualsevol Servicaixa. El pagament es farà 
amb targeta de crèdit o dèbit, que pot ser de “la caixa” o de qualsevol altre banc o caixa, 
aquest servei no suposa cap tipus de despesa en comissions.

Donar el tiquet directament a la coordinadora o deixar-lo a la bústia del menjador. Anotar 
nom, cognoms i data d’ús del tiquet.

Rebuts curs 2021-22
• Setembre: 85,40€ (14 dies lectius)

• D’Octubre a Maig: 113,64€

• Juny: 91,50€ (15 dies lectius)

Qualsevol incidència que tingueu en el rebut, cal que ho poseu en coneixement de la 
coordinadora del menjador.

Dubtes personals i de caràcter general
Per resoldre qualsevol dubte, cal que us poseu en contacte amb la Coordinadora del menjador 
mitjançant:

• El correu electrònic: menjador@escolatarradellas.cat

• Via telèfon: Pròximament

Si ho creieu oportú, també podeu enviar un correu electrònic amb els vostres dubtes, 
consultes, suggeriments, propostes... al e-mail de l’AMPA: ampatarradellas@gmail.com

http://www.laforquillaecologica.cat/inscripcions
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Medicaments
L’Equip educatiu és el responsable i l’autoritzat de subministrar els medicaments d’acord 
amb la normativa de l’escola. Aquesta normativa és la següent:

• Vagin en el seu envàs original amb el prospecte dins la capsa i amb el nom de l’alumne/a.

• Cal adjuntar la recepta mèdica i l’autorització del pare/mare o tutor/a

Higiene bucodental
Aquest curs 2021-22 per motius de protocols sanitaris i normatives del Covid’19, no es podrà 
fer la neteja de dents després de dinar.

Coordinació i administració
La Montse Marcilla és la coordinadora de l’espai migdia i vetlla pel bon funcionament del 
servei. Ella és l’encarregada de la coordinació de l’equip i l’atenció directe per part de les 
famílies. Aquest curs amb el nou protocol de marc de la pandèmia  l’atenció personalitzada 
amb les famílies, si és necessària, es farà via telemàtica concertant el dia amb la coordinadora. 
Es poden fer consultes per aquestes vies:

• El correu electrònic: menjador@escolatarradellas.cat

• Via telèfon: Pròximament

L’horari de trucades telefòniques seran ateses de dilluns a divendres de 9h a 9:45h.

Faltes d’assistència
Per notificar una falta d’assistència, cal avisar abans de les 9:30h del matí a la coordinadora 
del menjador.

Els abonaments de les faltes d’assistència que hagin estat notificades abans de les 9:30h, es 
realitzen el mes següent.

En cas d’absència per malaltia dels alumnes, i sempre que avisin abans de les 09:30 del mati 
via telefònica a la coordinadora del centre:

• No es cobrarà el menú.

• En cas de confinament es cobrarà la quantitat de 3 euros només el primer dia; els altres 
dies, no es cobrarà res.

La Forquilla Ecològica cooperativa no realitzarà pícnics els dies de les excursions. Per tant 
pels dies de colònies i sortides es farà una devolució del menú sencer al rebut.
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Servei d’acollida matí
Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, posem a 
disposició de les famílies de l’escola un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes 
durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares i mares comencen a treballar molt 
d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen 
les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que 
necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

** Les famílies que desitgin utilitzar el servei de manera esporàdica, hauran de comprar els 
tiquets a qualsevol caixer automàtic de “la caixa” o qualsevol Servicaixa. El pagament es farà 
amb targeta de crèdit o dèbit, que pot ser de “la caixa” o de qualsevol altre banc o caixa, 
aquest servei no suposa cap tipus de despesa en comissions.
Donar el tiquet directament a la coordinadora o deixar-lo a la bústia del menjador. Anotar 
nom, cognoms i data d’ús del tiquet

Horari

De 7:45h a 9:10h (amb l’acompanyament dels infants a la seva classe) 

Qui en pot fer ús?

Tot l’alumnat de EI4 fins a 6è des del primer dia de classe i el de EI3 a partir de la finalització 
del procés d’adaptació.

Curs 2021-22: Aquest curs seguint els protocols i les normatives d’entrades i sortides, 
l’Acollida matinal s’organitzarà amb diferents torns i hi hauran especificades les entrades on 
es recolliran els infants.

Torns i porta
Horari: 7.45h. S’obrirà la Porta de l’Avinguda Montserrat. (La porta s’obrirà i es tancarà, per 
recollir els infants en aquest torn, si qualsevol infant arriba més tard d’aquest horari s’haurà 
d’esperar al següent torn, i s’haurà de dirigir a la porta Principal del carrer Pau Casals).
 
Horari: 8:00h. S’obrirà la Porta Principal carrer Pau Casals. La porta s’obrirà i es tancarà, per 
recollir els infants en aquest torn, si qualsevol infant arriba més tard d’aquest horari s’haurà 
d’esperar al següent torn a la Porta Principal del Carrer Pau Casals). 

Horari: 8:15h. S’obrirà la Porta Principal carrer Pau Casals. La porta s’obrirà i es tancarà, per 
recollir els infants en aquest torn, si qualsevol infant arriba més tard d’aquest horari s’haurà 
d’esperar al següent torn a la Porta Principal del Carrer Pau Casals). 

Horari: 8:30h. S’obrirà la Porta Principal carrer Pau Casals. La porta s’obrirà i es tancarà, per 
recollir els infants en aquest torn, si qualsevol infant arriba més tard d’aquest horari s’haurà 
d’esperar a l’obertura de les portes a les 9h .
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Preus acollida matinal
Usuaris fixes: 25€ mensuals
Usuaris esporàdics: 2,50€ dia

Inscripcions
A l’escola la podeu demanar a la coordinadora del menjador un cop emplenada la podeu lliurar 
a la mateixa coordinadora o bé deixar-la a la bústia del menjador (situada a la porta d’entrada de 
l’escola al carrer Pau Casals), o podeu emplenar-lo online a través de la web de la cooperativa: 
www.laforquillaecologica.cat/inscripcions.
Per accedir, heu de posar la contrasenya: Inscripcions202122

Avís de faltes d’assistència
Trucar a la coordinadora del menjador al telèfon abans de les 9:30h. 

Dubtes i/o informació
• Al telèfon: Pròximament

• Horari de 9:00 a 9:30

• Al correu electrònic: menjador@escolatarradellas.cat

http://www.laforquillaecologica.cat/inscripcions



