ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
ESCOLA DE PRÀCTIQUES
Zona Educacional s/n Tel. 977217711 Fax: 977245002
apmapractiques@gmail.com
43007 Tarragona
INFORMACIÓ DELS SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA
Benvolguts pares i mares:
A continuació us informem dels serveis gestionats per l’AMPA.

1.- SERVEI DE MENJADOR
La gestió de la cuina de l’escola ha estat adjudicada a l’empresa Self Service “EL MÈDOL. La contractació dels
monitors del menjador és a càrrec de l'empresa "Fundació Privada En Xarxa”.
Import i cobrament: La Junta Directiva de l’AMPA, en la reunió del dia ........ d’octubre, acorda que el preu del
menú diari per als alumnes matriculats tot el curs al servei de menjador es a 6,00 €/dia i 6,65 €/dia per als
esporàdics, i per als que no són socis de l’AMPA el preu serà de 6,20€/dia per als matriculats tot el curs i de
6,80€/dia per als esporàdics.
Els menús de dies esporàdics s`han de pagar amb antelació a secretaria per demanar-los a la cuina.
Per tant l’import de tot el curs per a les famílies sòcies serà de 1060 €. Els rebuts es cobraran entre l'1 i el 5 de
cada mes. Els rebuts seran tramesos directament per la Catalunya-Caixa al vostres compte, si heu feu canvi de
compte recordeu-vos de comunicar-ho a secretaria, cobren comissió per devolució de rebuts i va a càrrec de
l’usuari.
El cobrament d'aquesta quantitat es repartirà en 9 rebuts distribuïts segons s'especifica.
Setembre.......................................
Octubre .......................................
Novembre ..........................
Desembre ...........................
Gener ..................................
Febrer .................................
Març ....................................
Abril ....................................
Maig ....................................
Juny ....................................

80€
132€
120€
85€
110€
120€
115€
96€
132€
70€
1060 €

Per a aquells alumnes que necessitin fer ús del servei durant un període inferior a la totalitat del curs, se’ls farà el
càlcul corresponent. L’import diari serà superior al del matriculat tot el curs.
Per tenir dret a abonament s'ha de romandre un mínim de dos dies consecutius sense utilitzar el servei. Els
abonaments es realitzen per llistat bancari al mes següent i s'abona la part corresponent al menú no consumit, no
a les despeses de funcionament.
Els rebuts que siguin retornats, tindran tres dies per a fer-se efectius. El no estar al corrent de pagament
comportarà la baixa del servei fins que es pagui, en efectiu, el deute i les comissions bancàries.
L'empresa Self Service “EL MEDOL” posa a disposició dels pares dels alumnes matriculats al menjador dos
menús diaris. Qui estigui interessat en venir a dinar, un dia al curs, ha de demanar-ho a secretaria amb suficient
antelació.
Menús de règim i situacions especials. Els alumnes que ho necessitin poden menjar del menú de règim,
prèvia comunicació, i presentant el justificant escrit dels pares a secretaria.
El servei de menjador els agrairà que facin saber si hi ha alguna raó mèdica perquè un alumne no mengi
determinats aliments. Cal adjuntar certificat mèdic.
Quan un alumne, repetidament, presenti dificultats per menjar i no mengi els menús que se serveixen al
menjador, es comunicarà als pares aquesta situació per tal d’acordar les actuacions mes adients.
Informes. El personal del servei de menjador intenta treballar en la línia d'inculcar hàbits saludables a l'hora de
menjar i fomentar un comportament correcte entre els mateixos alumnes i en la relació amb els adults. Cal que
des de casa s'actuï en la mateixa línia avesant als infants a menjar de tot, ensenyant a utilitzar els coberts, a
demanar allò que necessitin amb educació,...

Dates informes de comportament i hàbits del servei de menjador:
EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS : 15/10/2018 – 17/12/2018 –08/04/2019- 17/06/2019
ED. INFANTIL 4 I 5 ANYS I PRIMÀRIA : 17/12/2018 – 08/04/2019- 17/06/2019
Es demana als pares no anar al menjador de l'escola a veure els seus fills per no interrompre el treball dels.
Quan vulguin realitzar alguna consulta respecte al servei de menjador s'han de dirigir a la Joana.

2.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars han començat el dia 1 d’octubre i finalitzaran el 31 de maig de 2019.
Les quotes es cobraran en tres vegades.

3.- SERVEI DE GUARDERIA.
Relació de preus i franges horàries.
HORARI
8:00 a 8:30 h
8:30 a 9:00 h
12:30 a 13:00 h primària
14:30 a 15:00 h
16:30 a 17:00 h
17:00 a 17:30 h

ASSOCIATS
65 € / curs
GRATUÏT
65€ / curs
65 € / curs
GRATUÏT
65€ / curs

NO ASSOCIATS
75 €/curs
75 €/curs
75€/curs
75 €/curs
75 €/curs
75 € / curs

Si necessiteu utilitzar esporàdicament alguna d’aquestes franges pagades, els preus són: un mes 14€, una
franja al dia 2 €

5.- QUOTA ASSOCIACIÓ
L'abonen les famílies associades a l'AMPA. Són 65 € per família i curs i amb aquests diners s’atén : el seu
funcionament, les vigilàncies gratuïtes, la festa fi de curs, l'organització i col·laboració en les activitats de la
comunitat escolar.
La quota es cobra en dues vegades.

CALENDARI DE COBRAMENT:

Els imports es descomptaran d'acord amb el següent calendari.
*Activitats: 40% novembre, 30% febrer, 30 % març
*Quota Associació: 50% desembre i 50% gener
*Vigilàncies: 50% novembre i 50% abril
*Menjador: del 1 i 5 de cada mes

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
- De dilluns a divendres de 8:45 a 11 h. del matí i de 16:00 a 17:00 h. de la tarda ( les tardes dels dilluns i
divendres no hi ha servei d’atenció al públic)
ON PODEU TROBAR EL NOSTRE MATERIAL.
L’equip de gimnàstica : Minimum c/ Governador Gonzalez 16 Tef: 977.230.464
Llibres: Llibreria La Capona c/ Gasòmetre 41/43 Tef. 977-241-233
Tarragona octubre de 2018
LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA

