
 

                                                                                                  

 20à circular                               MENJADOR ESCOLAR                        Palma a 7 d’octubre de 2020. 

Benvolgudes famílies. 

El passat mes de maig es va compartir amb vostès el formulari i els terminis (maig i juny 

alumnes antics, juliol per a les noves matricules) per sol·licitar plaça de menjador per al curs 

2020/2021 informant-los de la possibilitat de sol·licitar-la per a tres o cinc dies i, en el cas que 

hi hagués places disponibles, fer ús de dies solts per tiquet. 

 

El dia 21 de juliol  reben (via GESTIB)  el nostre Pla de Contingència (aprovat pel claustre i el 

consell escolar) on s'explica que donada la situació COVID i la limitació d'espai  en aquest 

escenari només es podrà donar resposta a les sol·licituds de plaça fixa (cinc o tres dies de 

servei) que no hi haurà places eventuals (tiquets ) i, en el cas d'haver-hi més sol·licituds que 

places, el Consell Escolar les assignarà segons els criteris establerts, és a dir 

d'incompatibilitat horària amb els treballs dels progenitors i l'horari escolar de l'alumne i 

alumnes amb horari lectiu d’horabaixa. 

A principi del present curs van ser admeses totes les sol·licituds  presentades i degudament 

emplenades quedant en espera aquelles que no havien presentat el certificat de treball 

sol·licitat. 

Els dies 7 i 8 de setembre a les reunions inicials amb tots els cursos (via MEET) aquesta 

direcció els informa expressament que, amb l'actual escenari i la limitació d'espai, el 

menjador s'organitza en torns tancats on cada alumne té assignada sempre la mateixa 

cadira / taula independentment del nombre de dies que faci ús del servei (3 ó  5 dies). 

 

Això implica que en fer ús cinc o tres dies del servei en cada torn les cadires i taules estan 

assignades a un sol nen / a i no poden ser ocupades per un altre alumne durant la setmana. 

 

Només així es respecten els grups estables i les distàncies establertes (1,5 metres entre 

nins i nines del mateix grup-classe i 2 metres amb la resta de grups) 

condició indispensable per poder oferir el servei (Els serveis d’escola matinera, menjador i 

altres serveis complementaris que impliquin la participación simultània d’alumnes de diferents 

grups estables, només es podrán dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es 

mantindran agrupats entre si, mantenint la distancia d’un metre i mig entre ells i amb una 

distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables .Instruccions 

Conselleria d’Educació) 

 

 



 

Els alumnes que fan ús del menjador (recordin situació SENSE MASCARETA i menjant) han 

de tenir sempre als mateixos companys de taula, no es pot donar el cas que un alumne en 

torn fix tingui cada dia un company diferent perquè quintuplica el risc de possible contagi 

en un cas confirmat COVID. 

A les circulars 5è, 7è i 13è penjades a la pàgina web s'ha insistit que aquest curs, els serveis 

complementaris es veuen modificats pels protocols de sanitat i educació. A la circular que 

es lliura als alumnes usuaris es repeteix la informació. 

 

Malgrat totes les informacions, circulars, reunions..., algunes famílies manifesten la seva 

disconformitat argumentant falta d'informació (consulteu pàgina WEB), la limitació de 

places (Pla de Contingència i escenari B) i els torns establerts de tres o cinc dies (pàgina 

web, reunió principi de curs, pla de contingència). 

 

Un cop iniciades les classes lectives d’horabaixa el centre està estudiant la utilització 

d'altres espais de centre, tenint en compte que hi ha més de 90 demandes pendents 

(SOL·LICITADES FORA DE TERMINI) amb les dificultats que presenta un centre pendent 

d'ampliació, amb falta d'espais i sense ascensor.Es donarà resposta el més aviat possible. 

 

Agrair a totes famílies que col·laboren, respecten i entenen que aquesta situació COVID 

està afectant a tota l'organització de centre i que la comunitat educativa està fent un gran 

esforç per mantenir els espais i serveis de la forma més segura possible per als seus/ves 

fills/es.                                              

 

     La direcció del centre. 

Si ens en cuidam, ens en sortim 

 

 

 

 

 

 

 

 


