
ESCOLA  FARIGOLA
EDUCACIÓ INFANTIL I  PRIMÀRIA

P R E I N S C R I P C I Ó  2 0 2 1 - 2 2

SERVEI D 'ACOLLIDA MATINAL

L'escola obre les portes a les 8.00 del matí per a

les famílies que ho necessitin. Servei esporàdic o

fixe. Gestionat per l'AFA.

SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador és gestionat per la Cuina de

St Tomàs. Amb cuinera pròpia al centre i menú

diferent per cada mes de l'any. 

Els infants de P3 fan migdiada i la resta d'infants

tenen activitats al migdia en format taller o jocs.

INFORMACIONS  PRÀCTIQUES



SERVEI D 'ACOLLIDA DE TARDA

EXTRAESCOLARS

L'escola tanca les portes a les 18.00h per a les

famílies que ho necessitin. Servei esporàdic o fixe.

Gestionat per l'AFA.

L'AFA organitza trimestralment extraescolars. Es

fan propostes variades: ceràmica, anglès, tennis,

Karate, ... 

Cada trimestre es pot canviar o continuar.

SERVEI DE LOGOPÈDIA

L'Ajuntament proporciona un servei de logopèdia

per a l'escola. Es fa valoració a tots els alumnes de

4 i 5 anys, després es fa intervenció als infants que

ho requereixen i assessorament al professorat per

tal de poder donar resposta a les necessitats de

l'alumnat.



L'horari del centre és de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a

16.30.

Els dies de jornada intensiva l'horari és de 9.00 a

13.00

Telèfon fix: 93 884 1075

WhatsApp: 662 048 528

Mail: info@escolafarigola.cat

Twitter: @EscolaFarigola

Les comunicacions amb les famílies seran a través

de mails i WhatsApp del grup de cada tutor/a.

HORARI DEL CENTRE

CURSOS QUE S 'OFEREIXEN

L'Escola Farigola ofereix dues etapes educatives:

l'etapa d'infantil amb P3, P4 i P5; i l'etapa

d'educació primària amb els cursos de 1r a 6è.

COMUNICACIONS



L'Escola Farigola gestiona els següents pagaments,

en diferents mesos de l'any:

- Material escolar: 90€  (pagament fraccionat)

- Sortides i tallers: 45€
- Colònies i camps d'aprenentatge: en funció de

les nits i distància. Entre 100 i 150€

Llibres: ingrés a l'AFA.  Alumnes d'infantil no tenen

llibres. Alumnes de primària, entre 50€ i 85€.

Pagaments dels serveis de l'AFA: (preus curs actual)

- Extraescolar d'anglès: 55€/mes

- Extraescolars de tenis, ceràmica i Karate:   

 75€/trimestre*

- Servei d'acollida matí i tarda: 1,5€/mitja hora*
*preu per famílies sòcies AFA

- Quota AFA: 45€ per família

Preus menjador, càrrec bancari de St Tomàs.

-Preu dinar fixe: 6,33€
-Preu dinar esporàdic: 6,96€

PAGAMENTS


