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Benvolgudes famílies,  
L'equip directiu i tot el claustre de professors/es us volem donar la més cordial benvinguda, tant a les famílies 

que ja estàveu el curs passat, així com a totes les noves famílies que per primera vegada formeu part de la 

comunitat educativa de l'Escola L'Arrabassada. Enguany ja celebrem el 12è aniversari de la creació de 

l'escola! Esperem que us hi trobeu a gust  i participeu activament de la seva vida educativa.  

Com cada any tenim algunes variacions a l’equip de mestres que formen el Claustre de professors. Són baixes 

la Verònica Carrillo, el Raúl Mármol, el Diego Berlanga, la Gemma Gisbert i el Pere Sánchez als quals desitgem 

molta sort en el seu nou destí. S’incorporen amb nosaltres la Diana Laguarta, l’Alba Magriñà, Ana Jorba, Anaïs 

Pérez i Núria Diana Navarro. Els hi donem la benvinguda i desitgem que es trobin molt bé entre nosaltres. 

A continuació d'aquesta carta de benvinguda us presentem un seguit d'informació on podreu trobar 

l'organigrama dels membres del Consell Escolar, del Claustre, les reunions d'inici de curs, l'avaluació, les 

activitats complementàries, tota la informació bàsica i pràctica de les normes de funcionament de l'escola 

així com també de l'AMPA i del servei de menjador. Us recomanem llegir-lo amb atenció ja que us serà útil 

per tal de conèixer les línies generals de l'escola on els vostres fills i filles passaran moments inoblidables i 

importants per la seva educació i el seu futur i les possibles modificacions del curs passat.  

Esperem que tota aquesta informació us pugui servir de suport pel bon funcionament i convivència de tota 

la comunitat educativa. 

Per acabar, us informem que el divendres 17 de setembre a 2/4 de 5 de la tarda, quan ja hàgiu recollit els 

vostres fills i filles, inaugurarem el nou curs a la pista de l’escola amb la col.laboració de l’AMPA.  

Us hi esperem! 

Estem a la vostra disposició i agraïm la vostra col·laboració. 

Tots junts iniciarem un nou curs escolar ple d'il·lusions. 

Us desitgem un bon curs per a tothom i rebeu una cordial salutació . 

 

Sònia Sabidó i Serra 

Directora de l'Escola L'Arrabassada 
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CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió i es compon per representants de tots els sectors de la 

comunitat educativa. Es reuneix preceptivament un cop al trimestre. 

Dins del Consell Escolar hi ha diverses comissions que faciliten el seu funcionament en els diferents caps: 

comissió permanent, econòmica i de convivència. 

Aquesta última es preocupa de fer el seguiment de la vida dins de l’escola procurant que es compleixin les 

normes establertes en l’Organització Interna de Centre. 

L’actual Consell Escolar està format: 

PRESIDENTA Sònia Sabidó 

CAP D’ESTUDIS Agustí Serra 

SECRETÀRIA Maria Fortuny 

  

REPRESENTATS MESTRES 

Mònica Navarro (a renovar) 

Esther Rovira 

Ana Pérez (a renovar) 

Cristina Musté (a renovar) 

  

REPRESENTATS PARES I MARES 

Àlvaro Adrubau (a renovar) 

Eugènia Ricomà (a renovar) 

Fina Cavallé 

Àngel Cano 

  

REPRESENTANT AMPA Mercè Pérez de Viñaspre 

  

REPRESENTANT AJUNTAMENT Sandra Ramos (a renovar) 

  

REPRESENTANT PAS Mireia Lobera 

 

A qualsevol membres us podeu dirigir per aportar les vostres opinions o demandes, resoldre els vostres 

dubtes o aportar la vostra col·laboració. L'email conjunt dels representants de pares i mares és: 

pares.consell.arrabassada@gmail.com 
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CLAUSTRE DE PROFESSORS I PROFESSORES 

Us adrecem el nom dels professors i professores tutors/es dels vostres fills i filles i les mestres especialistes 

de les diferents àrees, així com el nom i el càrrec o lloc de treball d’un seguit de persones que d’una manera 

o una altre estan en contacte amb els vostres fills i filles i que també us poden informar o assessorar en 

aspectes relacionats amb el funcionament del centre. 

DIRECTORA Sònia Sabidó  ESPECIALISTES 

CAP D’ESTUDIS Agustí Serra  EDUCACIÓ FÍSICA Carme Madico /Anaïs Pérez 

SECRETÀRIA Maria Fortuny  
EDUCACIÓ 
MUSICAL 

Mercè Dexeus  

 

LLENGUA ANGLESA Ana Pérez/Olga González/Agustí Serra 
TUTORIES 

ED. INFANTIL 

P3 Tortugues 
Meritxell Musté/ 
Ana Jorba 

EDUCACIÓ 
ESPECIAL 

Rebeca Martín/ Maria Grifoll 

P3 Peixos  Maite Luna  
RELIGIÓ Esther Martínez 

P4 Taronja Cristina Musté  

P4 Blau Esther Rovira  

SUPORT 
Maria Fortuny/Rosa Tomàs/ Sònia 
Sabidó/ Agustí  Serra/ Alba Magriñà P5 Taronja 

Diana Laguarta   

P5 Blau Isabel Sanz   

 
ED. PRIMÀRIA 

 PAS  
(Personal d’Administració i Serveis) 

CI 1r Taronja (G.2) Olga Manauta  ADMINISTRATIVA Marisol Cruz 

CI 1r Blau (G.1) Alba Ric/ Maria Grifoll  CONSERGE Julio Fernández 

CI 2n Taronja Mònica Navarro  TEI Mireia Lobera 

CI 2n Blau Eli Alcalde  AUXILIAR ED.ESPECIAL Natàlia Ruiz 

CM 3r Taronja (G.2) 
Esther Olivé/ 
Núria Navarro 

  

CM 3r Blau (G.1) Montse Jo  

CM 4t Taronja Maite Tous   

CM 4t Blau Alba Molar  VETLLADOR Albert Vela 

CS 5è Taronja (G.2) M. Jesús de Noguera    

CS 5è Blau (G.1) Laura March  COL·LABORADORS 

CS 6è Taronja Marta Goñi  EAP Pepa Alemany 

CS 6è Blau Anaïs Pérez  RESPIRA I APRÈN Cristina Cosials 

   TEATRE Vicenç Cañón 
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REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

A començament de curs els/les tutors/es de cada nivell convoquen una reunió conjunta amb les famílies dels 

seus alumnes per comentar els aspectes més rellevants del funcionament del curs: objectius, metodologia, 

horari, continguts generals, avaluació, característiques del grup, sortides, excursions, normes, etc... 

És molt convenient la vostra assistència a aquestes reunions per aconseguir un àmbit d’entesa, que permeti 

la col·laboració família-escola. 

Per tal de poder fer les reunions amb tranquil·litat es preferible que vingueu sense fills/es. 

REUNIONS INCI DE CURS 

Les reunions es faran a ¾ de 5 al menjador. 

ED. INFANTIL  ED. PRIMÀRIA 

P3 8 d’octubre  1r  14 de setembre 4t 26 setembre 

P4 3 d’octubre  2n  9 d'octubre 5è 2 d’octubre 

P5 4 d’octubre  3r 1 d’octubre 6è 27 de setembre 

 

ENTREVISTES AMB ELS TUTORS/ES 

Cada tutor/a convocarà les famílies de l’alumnat per realitzar les entrevistes al llarg del curs. El dia i l’hora es 

concretarà en cada cas. Les entrevistes poden ser sol·licitades tant per les famílies com pels tutors/es. Si per 

qualsevol raó necessiteu demanar hora per una entrevista ho podeu fer amb una nota escrita al tutor/a o a 

través de la funda viatgera o l’agenda de l’alumne. 

DIES DE PSICOMOTRICITAT/ED.FÍSICA 

- Educació física a primària  començarà a partir del dia 17 de setembre.  El dia d’educació física assignat 

al grup se us informarà a través de l’agenda.  

- Psicomotricitat a P3 començarà a partir del dia 1 d’octubre. P4 i P5 començarà a partir del dia 17 de 

setembre. El dia o dies de psicomotricitat assignats al grup se us informarà a través de la funda 

viatgera. 

ENTREGA D’INFORMES 

Els informes escrits recullen diferents aspectes de l’evolució dels vostres fills i filles tant a nivell personal com 

d’aprenentatge. 

EDUCACIÓ INFANTIL P3: al final del 1r trimestre (adaptació) i al juny. 

P4 i P5: al gener/febrer i al juny 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Al final del primer, segon i tercer trimestre. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Al llarg del curs , tenint com a objectiu complementar i ampliar els àmbits educatius i de convivència dels/les 

alumnes, l’Escola programa una sèrie d’activitats fora del recinte escolar. 

Mitjançant aquestes activitats es pretén que els infants convisquin i aprenguin hàbits de convivència i treball 

i coneguin altres indrets i realitats del nostre país. 

Totes aquestes sortides tenen uns objectius i es programen a començament de curs, essent aprovades pel 

Consell Escolar dins la Programació Anual del Centre. 

Per tot això es demana que les famílies facilitin la participació dels seus fills i filles en aquestes activitats: 

visites al museu, obres de teatre, participació a la Mostra de teatre, visites culturals, colònies (a 2n, 4t i 6è), 

festes, concursos,... 

Tindreu més informació sobre llocs, dates, preus i altres condicions en les circulars que anireu rebent al llarg 

del curs. Per cada sortida haureu de signar una autorització menys en el cas de les sortides al voltant del 

centre que ja vau fer l’autorització en el moment de la matrícula. Els pagament superiors a 6€ caldrà fer un 

ingrés bancari. Caldrà que el justificant del pagament l’entregueu al tutor/a juntament amb l’autorització o 

bé l’envieu a l’email  següent: 

P3: esclarrabassada2015@gmail.com 
P4: esclarrabassada2014@gmail.com  
P5: esclarrabassada2013@gmail.com  
1r: esclarrabassada2012@gmail.com  
2n: esclarrabassada2011@gmail.com  
3r: esclarrabassada2010@gmail.com  
4t: esclarrabassada2009@gmail.com  
5è: esclarrabassada2008@gmail.com  
6è: esclarrabassada2007@gmail.com  
 
Recordeu que cada justificant/email cal indicar Nom i cognom de l’alumne,  classe i concepte. 

Aquests correus seran només de rebuda de documents, no us podreu comunicar amb els tutors/es. Per 

qualsevol altre qüestió caldrà que escriviu al correu de l’escola e3010876@xtec.cat o trucar al 977.19.53.19. 
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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 

 
ENTRADES I SORTIDES 

● Les entrades i sortides estaran obertes la porta principal i la porta del pati. 
● Els/les alumnes de P3 aniran a les aules acompanyats i podran entrar amb calma des de 
l'obertura de les portes fins les 1/4 de 10. Els podreu venir a recollir a l’aula. 
● Els/les alumnes de P4 i P5 entraran a les 9:00 sols a l’aula i les famílies els aniran a recollir a 
l’aula. 
● Els/les alumnes de primària entraran sols a l’aula i a la sortida faran filera al pati. (Només el 
dia 12 de setembre, a l'entrada del matí, faran filera amb el tutor/a al pati) 

● Fora d’aquest horari s’obrirà la porta principal (carrer Francesc Nel·lo) i la família haurà de signar el 
full de retard. 

● Els dies de molta pluja s’acompanyarà i es recollirà els/les alumnes a les aules (les portes s'obriran 
minuts abans de l'horari establert per evitar embussos).  Es recomana no deixar els paraigües a 
l’escola. 

● Preguem la màxima puntualitat a les hores d’entrada i sortida. L’escola obrirà la porta 5 minuts abans 
de les entrades i sortides i tancarà 10 minuts després. La puntualitat és una norma bàsica de 
convivència i cal respectar-la pel bon funcionament del centre i del ritme de la classe.  

● L’alumnat que arribi amb retard serà acompanyat per la conserge a l’aula. Les famílies caldrà que en 
signin el retard. A 5 retards en un mes seran valorats segons el Pla de Convivència. 

● Si ha de venir a recollir el vostre fill/a una persona diferent a l’habitual cal avisar per escrit prèviament 
a les tutores. 

● Si un alumne/a  a partir de 5è de primària ha de sortir sol/a de l’escola, cal que les famílies signin una 
autorització a secretaria 

 

NORMES DURANT LES CLASSES 

● Els i les alumnes han de tenir una actitud positiva, portar tot allò requerit pel professorat, complir 
l’horari i realitzar els exercicis i les activitats programades. 

● S’ha de respectar i tenir cura (no trencar ni embrutar) tot el material de l’escola propi i comú. 
● Per tal d’entrar a una altra classe s’haurà de trucar a la porta i saludar. 
● Respectarem entrar i sortir durant les hores de classe. 
● Cada grup posarà normes escollides per ells/es mateixos. 

 

HORARI DE VISITES 
● Visites de famílies amb els/les mestres: prèvia petició. 
● Horari de direcció: prèvia petició. 
● Horari de secretaria:  de ¾ de 9 a les 13h 

 
 
ESMORZAR I ANIVERSARI  

 
● Els/les nens/es han de venir esmorzats de casa i l’esmorzar de l’escola serà un complement d’aquest. 

Podeu portar: un entrepà petit, galetes, fruita,... tot dins una petita carmanyola sense embolcall i 
amb un tovalló de roba. No poden portar sucs, ni llaminadures. 

● Els dimecres serà el dia de la F. Els infants hauran de portar fruits secs o fruita. 
● Si un nen o nena vol celebrar el seu aniversari a l’escola podrà portar: coca tallada, xocolata, galetes, 

fruita... No llaminadures. 
● Si es vol celebrar l’aniversari de forma particular, l’escola no reparteix les invitacions. 
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VESTIMENTA  

Educació INFANTIL 

● Roba diària: còmoda, fàcil de posar i treure (evitar cremalleres, botons, cordons, cinturons, tirants,... 
per tal de facilitar la seva autonomia). 

● Les jaquetes i abrics i altres peces de roba que es puguin treure han d’anar marcades amb el nom i 
cognom de l’alumne i amb una cinta de 20cm per penjar. 

● A partir de l’octubre cal portar la bata model de l’escola. Aquesta ha de portar el nom amb lletra de 
pal al davant i una cinta de 20cm per penjar. 

● Els dies de psicomotricitat els/les alumnes hauran d’anar amb el xandall de l’escola, mitjons i sabates 
esportives amb velcro.  

● Les bosses de roba: 
1. Bossa petita per l’esmorzar amb un tovalló de roba. Us agrairíem que no portéssiu ni 

motxilles, ni maletes de rodes. Anirà i vindrà cada dia. 
2. Bossa gran amb: un got de plàstic per beure aigua amb el nom, la bata i una tovallola petita 

(amb el nom i amb veta per penjar-la). Aquesta la portaran els dilluns. 
3. Bossa gran amb dues mudes. Hi ha d’haver: roba interior, 2 parells de mitjons, 2 pantalons, 

2 jerseis i unes sabates (només P3). 
4. Bossa amb la bata i el llençol pel menjador (si es queda a dinar, només P3). 

● Si es queden al menjador P4 i P5 portaran una bata i un necesser. 
 
 

Educació PRIMÀRIA 
● Roba diària: còmoda i pràctica 
● Les jaquetes i abrics i altres peces de roba que es puguin treure han d’anar marcades amb el nom i 

cognom de l’alumne i amb una cinta de 20cm per penjar. 
● A partir del mes d’octubre cal portar la bata model de l’escola. Aquesta ha de portar el nom al davant 

i una cinta de 20cm per penjar. A cicle superior no porten bata; cal que tinguin una bata o samarreta 
vella per fer plàstica. 

● Els/les alumnes han de portar una motxilla (que hi càpiga una carpeta) on duran l’esmorzar, 
cantimplora amb aigua i agenda.  

● Una cantimplora amb el nom per beure aigua. 
● Una tovallola petita amb el nom i amb veta per penjar-la només a Cicle Inicial. 
● Educació Física: els/les alumnes hauran d’anar amb el xandall de l’escola, mitjons i calçat esportiu. 

Tot marcat amb el nom. 
o Cicle inicial: cal portar una tovallola petita i una samarreta de recanvi en una bosseta dins de 

la motxilla. 
o Cicle Mitjà i Superior: cal portar una tovallola petita i una muda  de recanvi (samarreta i 

pantalons) en una bosseta  dins de la motxilla.  
Si un dia puntual no poden fer ed. física han de portar una nota de les famílies a l’agenda i no cal que 

portin el xandall. 

● Una bata per l’hora del menjador a cicle inicial és obligatòria. 
 

HABITS D’HIGIENE 
● Cal tenir cura de l’aspecte personal: s’ha d’anar net/a i vestit/da adequadament. 
● S’ha de dormir les hores necessàries. 
● No s’ha de venir en dejú a l ‘escola. 
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RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA  

● L’alumne/a d’ed. infantil portarà diàriament dins la bossa de l’esmorzar una funda viatgera que serà 
l’eina de comunicació família – escola.  

● L’alumne d’ed. primària portarà diàriament dins la bossa la seva agenda que serà l’eina de 
comunicació família – escola. 

● Els pares i mares tenen l’obligació de revisar l’agenda cada dia, tant per mirar els deures i tasques 
escolars com per signar, si és el cas, els avisos que els/les mestres hi anotin. 
Quan escriviu alguna nota a l’agenda per al mestre/a, demaneu al vostre fill/a que li digui 
personalment al mestre perquè aquest la pugui llegir i signar si és el cas. 
L’estudi és un hàbit que cal treballar a diari i no només el dia abans d’un control. Suposa un esforç 
de lectura comprensiva, memòria i concentració, per tant recomanem que tothom tingui un espai 
propi per treballar, ben il·luminat i lluny d’elements distractors (televisor, radio, sorolls, ordinador, 
germans que juguen, etc.) 
És bo que controleu i ajudeu als vostres fills i filles però no els feu vosaltres la feina. 

● Al vestíbul de les aules de P3 i P4 hi trobareu unes “televisions informatives” on podreu llegir les 
activitats fetes diàriament a l’aula. 

● Al tauler d’anuncis del mòdul de consergeria hi trobareu tota la informació relacionada amb l’escola. 
També trobareu informació a la web: http://agora.xtec.cat/esclarrabassada/ 

● S’enviarà informació via telemàtica per reduir el consum de paper. 
● L’assistència a classe és obligatòria. Totes les faltes d’assistència s’han de justificar i sempre que sigui 

possible comunicar-les amb antelació a l’agenda o funda o per telèfon (977 195319). 
● Davant qualsevol problema relacionat amb l’alumnat, l’ordre per actuar i entrevistar-se serà: 

1r amb el tutor/a 
2n amb la Direcció 

 
 
ENTREVISTES ESPORÀDIQUES AMB LES FAMÍLIES 

● Els primers educadors dels infants són les famílies. Per tant, cal recordar que els temes referents a la 
seva educació no són competència exclusiva del centre, sinó que en aquests temes tenen la 
responsabilitat majoritària els pares, mares o tutors de cada infant. No n’hi ha prou en enviar els 
nens i nenes a l’escola, sinó que cal estar per ells/es i ajudar-los en els seus estudis, col·laborant amb 
ells/es i els seus mestres. 

● Som conscients que els horaris de feina limiten molt la disponibilitat dels pares i mares envers els 
fills/es, però cal dedicar el màxim d’atenció possible a la seva educació, i a habilitar les hores que 
calguin per posar-se en contacte amb els/les mestres. 

 
 

MATERIAL I SORTIDES 
● És obligatori tenir el material i/o llibres que l’escola tria. 
● Caldrà que els/les alumnes portin el xandall de l’escola en les sortides. 
● Prèviament a les sortides rebreu una circular amb la informació necessària i l’autorització. 
● Com a norma general, no s’acceptaran noves inscripcions a sortides o a colònies fora del termini 

establert. Si algú es desdiu d’anar a alguna sortida quan l’autocar ja està llogat i pagada la senyal de 
l’activitat, s’haurà de fer càrrec del pagament de l’autobús, en tot cas si l’activitat ho permet es podrà 
retornar la part pròpiament de l’activitat educativa. 

● Els i les alumnes que no estiguin al corrent de pagament, no podran anar a les sortides ni disposar 
del material de l’aula que han pagat els altres companys/es. 
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JOGUINES 

 

● Recordeu que els nens i nenes d’Ed. Infantil no han de portar joguines, braçalets, collarets, 
cromos ni objectes personals de casa. 

● Els alumnes de primària podran portar 1 joguina petita. Les joguines només les podran 
treure de la motxilla en les hores de pati i ells/es en seran els responsables. Si la treuen a 
l’hora de classe els/les mestres la guardaran fins al final de trimestre quan es retornarà a 
l’alumne.  

● No es poden portar baldufes o alguna altra joguina que es consideri perillosa. 

● Els nens i nenes poden portar-se la seva pala i pilotes per poder jugar a ping-pong durant els 
esbarjos. El material estarà sota la seva responsabilitat. Si es perd o es trenca, l’escola no 
se’n farà responsable. 

 
 

ACCIDENTS 

● Els petits accidents: rascades, cops, sorra als ulls... s’atendran per part de les mestres.  
● En cas d’un accident que necessiti trasllat de l’alumne es trucarà prèviament a la família per tal 

d’informar-los i fer el trasllat pertinent. 
 

 

MALALTIES 
● Us recomanem que no porteu els alumnes en cas de malaltia: febre, vòmits, conjuntivitis, 

descomposició, varicel·la, gastroenteritis... És important que aviseu a l’escola. 
● Els polls són gairebé inevitables. Mentre tingui polls i llémenes als cabells s’ha d’evitar dur-lo a 

l’escola. Cal fer-li el tractament corresponent.  
● El personal del centre en cap cas pot administrar medicació a no ser que sigui imprescindible la seva 

administració en horari lectiu. En aquest cas caldrà que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta 
o informe del metge/ssa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha 
de prendre, així mateix el pare, mare o tutor legal ha de portar un escrit on s’autoritzi el personal del 
centre educatiu a administrar al fill/a la medicació prescrita. 
 

 

ANIMALS DOMÈSTICS 
● Recordeu que no es permet l’entrada d’animals al recinte escolar. 
● Si veniu a recollir al vostre fill/a amb un animal, cal que el mantingueu lligat i allunyat de les portes i 

dels grups de nens i nenes per evitar possibles molèsties i/o accidents. 
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FOTOGRAFIES i FILMACIONS 

No es permet fer enregistraments en vídeo o fotografies de les activitats escolars durant l’horari lectiu 

sense consentiment dels/les mestres i/o monitors, llevat de les activitats o festes obertes a tots els pares i 

mares, sempre tenint en compte de fer-ne un bon ús. 

 

AMPA (Associació de Mares i Pares) 

L’AMPA és l’associació sense afany de lucre que agrupa mares i pares d’alumnes de l’escola. En col·laboració 

amb els diversos sectors de la comunitat educativa, el seu objectiu principal és treballar per a la millora del 

centre i de l’educació. 

● Participa de forma oberta i activa en la vida del centre 

● Té vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent 

● Fomenta el treball en xarxa amb altres agents educatius 

Organitza: Acollida matinal (7:45 a 9 hores), activitats extraescolars (migdia i tarda), acollida de tarda (4:30 a 

5:30 hores), entre d’altres. Recordeu que si no sou socis de l’AMPA no es pot fer ús d’aquests serveis. 

Contactes: 

AMPA: ampalarrabassada@gmail.com  

Acollida (Mou T): 622 623 828 o larrabassada@moutserveis.com 

Us animem a formar-ne part! 

 

MENJADOR ESCOLAR 

El menjador escolar és un servei complementari  i no obligatori d’ajuda a l’escolaritat i a l’educació 

alimentària. 

L’escola disposa d’aquest servei des del primer dia curs fins a l’últim. 

Aquest servei el gestiona i organitza una empresa externa subcontractada per l’AMPA: EnXarxa. 

La coordinadora del menjador que realitzarà la substitució de l’Ainhoa Indart durant el primer trimestre, és 

l’Olga Giménez 

El menjador escolar és una activitat més de l’escola i com a tal té un contingut pedagògic a la vegada que de 

servei i per tant està sota les mateixes normes de convivència que la resta de les activitats escolars. És 

necessari que els/les alumnes siguin conscients de la necessitat de mantenir el respecte cap a les persones 

encarregades i cap als seus companys/es. 

Recordeu que els /les alumnes eventuals caldrà que compreu la dieta a la coordinadora, Ainhoa (sala de 

l’AMPA) i ho comuniqueu per escrit als/les tutors/es. Es pot fer al mateix dia abans de 2/4 de 10 del matí o 

dies abans. 

mailto:ampalarrabassada@gmail.com
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El usuaris fixos del servei de menjador, han d’avisar dels dies de no assistència a la coordinadora del 

menjador, l’Olga Giménez, que realitzarà al número de telèfon 695 11 16 53, per correu electrònic a l’adreça 

olga@enxarxa.cat o bé personalment a la sala de l’AMPA abans de ¾ de 10 del matí del dia no assistència. 

Preu de menjador curs 2018-2019: 

● Alumnes fixes: 6,20€ al dia 

● Alumnes esporàdics socis de l’AMPA: 6,40€ al dia 

● Alumnes esporàdics no socis de l’AMPA: 6,80€ al dia 

Si per raons de salut, un dia puntual el vostre fill precisa dieta, cal que ho aviseu a la coordinadora abans de 

2/4 de 10 del matí. 

En cas de precisar una dieta especial de manera continuada per motius d’al·lèrgies o d’altres intoleràncies, 

caldrà parlar-ho amb la coordinadora i presentar un certificat mèdic que detalli el tipus de dieta que es 

precisa. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. Junts fem escola!!  
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