
SERVEI DE MENJADOR________________________________________________ 
El preu del menú per aquest curs és de: 
. 6  € per a l'alumnat que es queda esporàdicament. 
. 5,55 € per a l'alumnat que es queda habitualment al menjador. 

. L’alumnat que rep un ajut del Consell Comarcal, dependrà de la quantitat assignada. 
· 4,70 € per als mestres que utilitzen el servei de menjador. 
 

 (Aquests preus es van aprovar pel Consell Escolar) 
 
Aquells/es que utilitzin el servei de menjador esporàdicament hauran de portar un tiquet que 
poden adquirir a l’ajuntament d’Olvan (en l’horari habitual d’atenció al públic de l’ajuntament) 

 
MATERIAL: 
Tot l’alumnat que utilitzi el servei de menjador haurà de portar un tovalló de roba, que tornarà a 
casa cada divendres per rentar, i un estoig amb raspall i pasta de dents. L’alumnat d’infantil 
utilitzarà la mateixa bata de classe i el de CI cal que en porti una especialment per al menjador. 
En cas de necessitar dieta cal que ho comuniquin els pares personalment a la tutora o per escrit a 
l’agenda. 
 
 
PAGAMENTS A.M.P.A_________________________________________________ 
Els rebuts de menjador es cobraran a través de domiciliació bancària entre els dies 1 i 10 del mes 
que correspongui per tal de facilitar-vos aquestes gestions.  
 
L’entrada a les obres de teatre es cobraran per endavant, si algun alumne no pot assistir a alguna 
obra se li abonarà la quantitat corresponent. 
 
Les sortides es pagaran en el moment de fer la inscripció a l’activitat, també a través d’ingrés al 
compte corrent de l’AMPA que es facilitarà a la carta explicativa. Els pagaments fora de 
termini no podran realitzar la sortida. 
 
En el concepte de l’ingrés posar el nom de l’alumne i s’ha de portar a el/la tutor/a el justificant de 
l’ingrés.  

MES ACTIVITAT PREU 
Setembre 
 

Quota AMPA   
(efectiu amb els llibres de text) 29 € / família i curs 

Llibres Segons curs 

 Durant el 
primer 
trimestre 
(abans de 
Nadal) 

Material escolar  
(fer ingrés al compte:) 
ES26 0182 3569 7802 0172 4689 

    
     Primària               50 € 

   Infantil               60 € 

Teatre 
ES66 0182 3569 7402 0169 5453 

 
5,20 € x 2 obres = 10,40€ 

 
ROBA DE L’ESCOLA __________________________________________________ 
 

 Samarreta màniga curta 5€ 
 

 Samarreta màniga llarga 7€ 
 

 Forro polar 20€ 


