
 

 

SERVEIS ESCOLARS 

*NOVETATS: Optimitzar i millorar l’organització famílies / escola. 

· SERVEI DE MENJADOR 

- Alumnat fix tot el mes, 5 dies a la setmana: 150 €. 

- Alumnat fix tot el mes, 3 dies a la setmana: 92 € 

- Alumnat esporàdic: 3 tiquets  26 € 

 

Aquest curs s’ha fet una mitjana amb el cost anual del menjador i s’ha repartit a parts iguals cada mes. És 

una formula més senzilla. D’aquesta manera les famílies sempre pagareu el mateix cada mes i a l’hora de 

calcular el rebut serà més eficient. Les famílies hauran d’omplir un full d’inscripció que us enviarem per 

correu o Alexia. També el tindreu a la vostra disposició a  secretaria. 

El pagament recordeu que es fa per avançat. El de setembre s’ha d’abonar a secretaria o per 

transferència indicant el nom i el curs de l’alumne. ( Caixabank. ES5321000724490200082110).  

La resta de mesos es realitzarà per avançat a través del rebut bancari amb la quota mensual el dia 10 de 

cada mes o a secretaria o per transferència de l’1 al 10 del mes corresponent al servei.  

S’aplicarà un descompte a partir del tercer dia que no es faci ús del servei de menjador per un motiu 

justificat. Es descomptarà de la mensualitat següent. De la mateixa manera, demanem que s’avisi a 

secretaria una setmana abans que l'alumnat sigui baixa del servei. 

Pel que fa als esporàdics, aquest curs és obligatori agafar 3 tiquets per facilitar i agilitzar la gestió del 

menjador. En cas de no consumir-los tots, a final de curs es retornarà la part proporcional. El pagament 

es realitzarà a secretaria amb antelació o el mateix dia que es demani el servei. 

 

· BEQUES MENJADOR: del 7 al 20 de setembre, segona tanda de peticions a través del web 

www.edubcn.cat. En cas de ser atorgada la beca, recordeu que caldrà abonar la diferència al rebut 

corresponent. 

 

· SERVEI D’ACOLLIDA 

- Alumnat fix 8h a 9h: 25€/mes.  

- Alumnat fix 7:30h a 9h: 35€/mes.  

- Alumnat esporàdic: 5 tiquets 12€.  

 

L’escola ofereix el servei d’acollida de 8 h a 9 h del matí (7:30h si fos necessari i amb preavís el dia 

anterior) per a les famílies que el necessitin. Les famílies hauran d’omplir un full d’inscripció que us 

enviarem per correu o Alexia. També el tindreu a la vostra disposició a  secretaria.  

El pagament es realitzarà a secretaria o per transferència de l’1 al 10 del mes corresponent al servei. 

El funcionament de l’acollida pel que fa als esporàdics, aquest curs és obligatori agafar 5 tiquets per 

facilitar i agilitzar la gestió de l’acollida. En cas de no consumir-los tots, a final de curs es retornarà la 

part proporcional. El pagament es realitzarà a secretaria amb antelació o el mateix dia que es demani 

el servei. 

 

http://www.edubcn.cat/


 

 

 

· OBSERVACIONS 

 

El fet de no respectar les condicions anteriors dels dos serveis comportarà donar de baixa el servei i 

deixar d’utilitzar-lo. 

Una actitud no adequada en l’ús del servei de manera reiterada pot comportar prendre mesures, fins 

arribar a la baixa d’aquest servei.  

 

Recordeu que aquest curs el dia 14 de setembre no hi haurà servei d’acollida. 

 

 

Cordialment,  

 

Escola Piaget                                                                                    Barcelona, setembre de 2020.         


