Els serveis que ofereix el centre:
12.2.1. Secretaria i administració.
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12.2.2. Gabinet psicopedagògic.
És un servei que té per finalitat orientar el procés d’educació i
desenvolupament personal de l’alumnat. Un dels avantatges d’aquest
servei és que la seva intervenció parteix del propi marc escolar, fent un
seguiment educatiu que implica l’alumne/a, el professorat i la família.

12.2.3. Aula matinera i acollida de l’horabaixa
És un servei que s’ofereix a l’alumnat que, per raons familiars, necessita
arribar al Centre abans de l’hora d’inici de les classes o els han de passar
a recollir després de les 17:00
Horari de l’aula matinera: de 7.30 a 9.00
Horari de l’acollida de l’horabaixa: de 17:00 a 17:30
L’horari de venda de tiquets d’escola matinera i acollida de l’horabaixa,
és de 8:00 a 9:30 (de dilluns a divendres).

12.2.4 Aula d’estudi.

El Centre ofereix un espai i un ambient que faciliten l’estudi i el treball per
aquells alumnes que dinen en el centre o que acompanyin als seus
germans d’Educació Primària els horabaixes.
Està oberta de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00 per a l’alumnat
d’Educació Secundària.
Per utilitzar-la és necessari:
● Respectar el silenci i el clima d’estudi.
● Portar el material necessari i no entrar i sortir constantment.
● No portar begudes o menjar.

● Respectar totes les normes de convivència del Centre.
● Cada alumne tendrà el seu espai fixo que haurà de desinfectar després
del seu ús.
Aquest aula té un aforament màxim de 10 alumnes per a la situació
COVID i tenen preferència els usuaris del menjador escolar.

12.2.5 Menjador.
El Centre ofereix el servei de menjador de les 13:00 a les 15:00 h, per a
les famílies que ho necessitin, amb l’objectiu d’adquirir bons hàbits en el
menjar i establir pautes de comportament fora de l’aula. Aquest servei
està obert a tot l’alumnat.
Ca n’Arabí és l’empresa que gestiona aquest servei.
Quan acaben de dinar o abans l’alumnat disposa d’un temps per jugar.
Venda de tiquets:
Alumnes habituals:
Vendrem un únic tiquet mensual per a evitar el contagi COVID en la
manipulació. En cas d’absència hauríeu de telefonar (al centre 663
303 843)
o enviar un correu electrònic abans de les 9.30 a
isabelcarbou@cpedropoveda.org (només tendrem en compte els
avisos que arriben a aquest correu).
Dies:
Tiquets mensuals: Primera setmana de cada mes: cada dia de 8 a
9:30
Tiquets esporàdics: Cada dimarts i dijous de 8 a 9:30
Compra mínima en blocs de 10 tiquets. No es podrà comprar un únic
tíquet
Lliurament de tiquets:
Els tiquets es lliuraran al tutor respectiu a la classe.
Organització:
-L’alumnat dinarà amb el seu grup de convivència estable a 1,5 m de
separació.
-Tots han d’entrar amb mascareta que hauran de guardar dins un porta
mascareta o bossa durant l’hora de dinar.
-Els grups de convivència estable estaran separats 2 m

- Hi haurà dos torns:
-13 h Primer torn: alumnat d’Educació Infantil, i primer, segon i
tercer d’Educació Primària
-14 h Segon torn: a partir de 3r-4t d’Educació Primària

Espai:
Alumnes de 4t d’Educació Infantil: A l’aula d’Educació Infantil que s’haurà
desinfectat abans i després de cada ús.
Resta de l’alumnat: al menjador i a al porxo de davant del menjador.
Si és necessari s’habilitarà una aula.

