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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
On puc veure l’oferta d’activitats extraescolars de l’AMPA? 

En el menú de l’AMPA, a l’apartat d’Activitats Extraescolars. 

Com puc donar d’alta el meu fill/a en una activitat extraescolar? 

Us podeu descarregar el document en el menú de l’AMPA, a l’apartat d’Activitats 

Extraescolars o bé clicant directament aquí. 

Com puc donar de baixa el meu fill/a en una activitat extraescolar? 

Us podeu descarregar el document en el menú de l’AMPA, a l’apartat d’Activitats 

Extraescolars o bé clicant directament aquí. 

Com fer arribar una consulta sobre les activitats extraescolars? 

Podeu enviar un correu a l’adreça ampa.stmiquel@gmail.com o bé  al telf.  608859718 

[ a partir de les 20:30 hores i/o deixant missatge a la bústia de veu] o WhatsApp. 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/wp-content/uploads/usu1043/2018/10/Full-inscripci%C3%B3-activitats-extraescolars.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/wp-content/uploads/usu1043/2018/10/Sol.licitud-BAIXA-activitat-extraescolar.pdf
mailto:ampa.stmiquel@gmail.com
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ASPECTES METODOLÒGICS 

Com es treballa a les diferents classes? 

A principi de curs es realitza una reunió amb el tutor/a on explica aspectes metodològics i 

organitzatius de l'aula. Durant tot el curs al web de l'Escola es pot consultar les activitats que 

es van fent a l'escola. Si consulteu la web us podreu fer una idea de com es treballa a la nostra 

escola i hi podreu afegir els vostres comentaris. 
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AUTORITZACIONS/JUSTIFICANTS 
On puc trobar el document per autoritzar a algú a que reculli el meu 

fill/a en el meu nom? 

En l’apartat documents del menú superior esquerre i en l’apartat famílies. També 

podeu clicar directament en aquests enllaços: per infantil i cicle inicial, o bé per 

alumnat a partir de 3r de primària. 

Com puc autoritzar a que s’administri un medicament al meu fill/a? 

En l’apartat documents del menú superior esquerre i en l’apartat famílies. També el 

podeu descarregar clicant aquí. Recordeu que cal afegir-hi el paper de prescripció 

mèdica. 

Com puc justificar l’absència del meu fill/a a l’escola? 

Cal trucar al matí al telèfon 973 602 701 i fer arribar el justificant corresponent. El 

podeu descarregar aquí. 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/docs/inf-ci-autoritzacions-recollida-alumnes/
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/docs/autoritzacio-per-a-la-sortida-de-lescola/
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/wp-content/uploads/usu1043/bp-attachments/853/autoritzaci%C3%B3-medicaci%C3%B3.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/docs/justificant-dabsencies/
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CONTACTE 

Com puc parlar amb el meu tutor/a del meu fill/a? 

Podeu demanar que contacti amb vosaltres escrivint una nota a l’agenda del vostre 

fill/a ( si és de primària) o bé podeu també enviar-li un correu electrònic. Trobareu la 

seva adreça  si cliqueu al botó superior dret Menú i aleshores  dins l’apartat L’Escola  

en el subapartat Equip humà trobareu les adreces de tot el professorat del centre. 

Podeu accedir-hi clicant aquí. 

Com puc parlar amb administració(secretaria)? 

Podeu trucar per telèfon ( 973 602701) de 13’00 a 16’00h 

Com puc parlar amb la direcció del centre? 

Podeu trucar per telèfon ( 973 602 701)  o bé contactar-hi per correu electrònic a 

l’adreça direccio@santmiquel.cat 

 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/lescola/instal%c2%b7lacions/
mailto:direccio@santmiquel.cat
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MENJADOR 
Com ho faig per a què el meu fill/a es quedi un dia al menjador? 

El primer cop cal descarregar-se l'app Colechef del Google Play o l'App Store. Un cop 

us heu registrat, podreu marcar el dia que el fill/a es quedarà al menjador. Si teniu 

problemes amb el registre, podeu trucar al telèfon d’atenció a les famílies d’Alessa: 

973 24 90 81 

Quan he de marcar que el fill/a es quedarà al menjador? 

Teniu temps fins el dia anterior abans de les 12 del migdia. 

Si està marcat que es queda un dia i aquell dia finalment no pot anar a 

l'escola, em cobraran el menú? 

Podeu desmarcar-lo a l'app abans de les 12'00h del dia anterior. Si teniu dificultats per 

fer-ho podeu fer un correu electrònic a la bústia menjador@santmiquel.cat abans de 

les 12'00h del dia anterior. 

Com puc contactar amb el monitoratge del menjador? 

Podeu enviar un correu a menjador@santmiquel.cat. Rebreu la resposta en l’horari de 

menjador (de 12’00h a 15’00h) 

On puc veure el menú del mes? 

En aquests moments només es pot consultar on-line el menú basal( el general). El 

podeu consultar en el menú de l’AMPA, a l’apartat de Menjador Escolar. Podeu 

accedir-hi clicant aquí. 

Com fer arribar una queixa sobre el servei del menjador? 

En el menú de l’AMPA, a l’apartat de Menjador Escolar trobareu el formulari per 

imprimir. Podeu clicar aquí per accedir-hi directament. 

Què he de fer si vull servei de menjador i el meu fill/a és al·lèrgic o 

intolerant a algun aliment?  

He de comunicar-ho al monitoratge del menjador al correu electrònic 

menjador@santmiquel.cat  i adjuntar el certificat mèdic corresponent. Cal fer-ho uns 

dies abans de la primera vegada que es quedi al menjador. 

 

  

mailto:menjador@santmiquel.cat
mailto:menjador@santmiquel.cat
https://apps.colechef.com/gestionmenus/frmconsultamenus.aspx
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/wp-content/uploads/usu1043/2017/09/Formulari-de-QUEIXES-i-suggeriments-1.pdf
mailto:menjador@santmiquel.cat
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ORGANITZACIÓ 

On puc consultar el calendari del curs? 

El trobareu si cliqueu al botó superior dret Menú i aleshores  dins l’apartat L’Escola  en 

el subapartat Calendari escolar. Podeu accedir-hi clicant aquí. 

Quin material ha de portar el meu fill/a? 

Trobareu el llistat de material si cliqueu al botó superior dret Menú i aleshores  dins 

l’apartat L’Escola  en el subapartat Material Escolar. Podeu accedir-hi clicant aquí. 

On puc trobar els comunicats que s’han enviat per l’aplicació ebando? 

Trobareu les notificacions si cliqueu al botó superior dret Documents i aleshores  dins 

l’apartat Comunicacions. Podeu accedir-hi clicant aquí. 

Com m’arribarà la informació de l’escola? 

Podeu descarregar-vos l’app ebando del Google Play o l'App Store  i demanar al centre 

el codi perquè les comunicacions són privades o bé si faciliteu un correu electrònic al 

centre, rebreu les comunicacions mitjançant aquest canal de comunicació. 

On puc consultar el Projecte Educatiu del Centre?  

Podeu clicar al botó de documents del quadre superior dret de la web i aleshores clicar 

en Referents. Aquí trobareu el document i les resolucions aprovant-lo. També podeu 

accedir directament clicant aquí.   

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/lescola/calendari-del-curs/
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/lescola/material-escolar/
https://agora.xtec.cat/ceip-santmiquel/notificacions-per-ebando/
mailto:https://sites.google.com/a/xtec.cat/sant-miquel/

