
 
Com cada any, des de l’AMPA treballem per oferir tot un ventall d’activitats i serveis per a tothom. A 

continuació us detallem tot el que us oferim: 
 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I DE MENJADOR: 
 

L’escola disposa d’un servei d’acollida matinal en franges de 1/2 h o d’1 hora sencera, els preus són els 
següents: 

 De 8 a 9 h: 3,50 € 

 De 8,30 a 9 h:   2,50 € 
 

COORDINADORA DE MENJADOR/ACOLLIDA- HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 

De dilluns a divendres de 9 a 9:30 h 

Telèfon: 643 902 876 

Per apuntar-te a menjador ... https://elmenudelpetit.es/ 
 

PAGAMENTS: 
 

Alumnes fixos/fixes – preu 6,20 € 
- Els pares faran efectiu l'import mensual per domiciliació bancària del dia 5 al 10 de cada mes. 
- Si un nen o nena no pot assistir al menjador ha d'avisar el dia anterior perquè li sigui abonada la part 
corresponent al menú. 
- Els abonaments es realitzaran en el rebut del mes següent. A partir del primer dia es retornarà el preu 
total del menú. 

Alumnes eventuals – preu 6,80 € 
- Quan es vulgui fer ús del servei cal avisar a la Laia, coordinadora del menjador, no més tard de les 9:30 h 
del dia que s'hagi de quedar l'alumne/a. 
- Els pagaments de menjador eventuals s'han de fer en efectiu a la coordinadora dins el seu horari 
d'atenció a les famílies. 

 
PLA D’ACTIVITATS I SERVEIS A L’ESCOLA 

 
- Venda de llibres i projecte reutilització. 
- Castanyada: Visita de la castanyera als infants d’educació infantil en horari escolar i repartiment de 

castanyes per a tothom a partir de les 16,30 h 
- Dia del dret dels infants: Col·laboració en la realització de la Cursa Solidària. Repartiment d’aigua i fruita 

pels infants participants. 
- Nadal: Col·laboració en les activitats programades per l’escola amb una xocolatada pels nens i les nenes, els i 

les Mestres després de la Cantata d’hivern. Instal·lació de la tarima/escenari. 
- Rua de carnaval, projecte d’educació ambiental. 
- Dia internacional de la dona: Sopar de dones. 
- Festa de la primavera: Ajut en la confecció de vestuari per a les representacions. 
- Sant Jordi: paradetes de roses, punts de llibre i llibres reutilitzats. 
- Festa de final de curs. 
- Sopar de germanor final de curs. 
- Projecte de pares/mares delegats/des. 
- Extraescolars, tardes de juny i casal d’estiu. 
- Comissió de menjador: revisió del menú, activitats i propostes de millora mensuals. 
- Ajut en l’ambientalització i decoració de l’escola. 

https://elmenudelpetit.es/

