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CIRCULAR INFORMATIVA núm. 7 

 
 

Setmana Cultural  

Agraïments a totes les entitats (gegants, sardanes...), AMPA, Bibliobús Garrigues 
Segrià, Ajuntament d’Artesa de Segre, Policia Municipal i protecció civil, Ajuntament 
de Foradada i Land Art Foradada. 

 

Servei de menjador al mes de juny  

Entre el 10 i el 21 de juny , l’horari lectiu  de l’escola serà de les 9:00h a les 13:00h  
(jornada intensiva) i el menjador escolar deixarà de funcionar de la forma habitual. 
Per aquest motiu, com en cursos anteriors, l’AMPA demana quines famílies estan 
interessades en fer ús del servei fins al 21 de juny. Per tal de preveure si hi ha 
suficient nombre de comensals per continuar, és molt important dipositar el full a la 
bústia de l’AMPA fins al dilluns 10 de maig . 
 
Els alumnes de transport, durant la jornada intensiva, no gaudiran gratuïtament del 
servei de menjador, romandran de 13h a 14h sota la guàrdia i custòdia d’una 
monitora del Consell Comarcal. Si algú està interessat en fer ús del servei de 
menjador, haurà d’omplir la sol·licitud de l’AMPA. 
 
 
Ajuts socioeconòmics de menjador escolar 2019-2020  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del servei de menjador escolar per al curs vinent 
tenen dret a demanar un ajut socioeconòmic si ho creuen convenient. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 29 de maig , ambdós inclosos. 
Cal anar a l’Ajuntament i demanar pel serveis socials.  

Abans d‘anar als serveis socials , sol·liciteu a la secretaria de l’escola el núm. 
IDALU  del vostre fill o filla, ja que us ho demanaran i en cas, que el vostre fill/a tingui 
DNI o NIE, també presentar-lo. 
 
 

Confirmació de plaça per al curs 2019 – 2020  

Rebreu el full de confirmació de plaça per al pròxim curs on cal actualitzar les dades 
si ha hagut algun canvi ( telèfons, adreça...). Qualsevol alumne que s’hagi fet 
recentment el DNI, ha de portar la fotocòpia. 

 
3 de maig de 2019 

 
També trobareu la informació d’aquesta circular a h ttp://agora.xtec.cat/escolaelsplanells 


