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Curs 2019-2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 1 
 
Benvinguda al curs 2019-2020 

La Direcció de l’Escola així com el personal docent i no 
docent del centre us donem la benvinguda al nou curs 
escolar. 
 
Dates a tenir en compte 

En primer lloc, recordeu que el divendres 27 de setembre  
és dia festiu per la Festa Major d’Artesa de Segre. 
L’assemblea general i  TOTES les reunions de nivell seran 
el dijous 3 d’octubre a les 19.30h . És important la vostra 
assistència. 
 
Transport escolar 

Com en els darrers cursos, les famílies que feu ús del transport escolar recordeu que la 
recollida de tarda és diferent segons els dies. Això és degut a les combinacions del servei 
que cal fer entre l’Escola i l’Institut. 

Dilluns i dimarts:    sortida de l’escola a les 17 h 
Dimecres, dijous i divendres: sortida de l’escola a  les 16:30 h 

Si algun dia veniu a buscar els vostres fills/es sortirà per la porta de transport escolar i com 
qualsevol altra incidència relativa al servei, és important que ho comuniqueu a les monitores 
de vigilància del transport i a l’escola. 
 
El telèfon de l’Escola 

El número de les trucades sortints del centre és un mòbil. 
Per això és molt important que tingueu en compte: 

• Per trucar. Podeu continuar trucant a l’Escola al número fix de sempre: 973 400 196. 

• Trucades que fem des de l’escola. Es visualitzen amb aquest número: 678 85 19 04. 
 
Sortides  del centre acompanyats per un mestre 

A les hores de sortida  del centre tant al migdia com a la tarda, els alumnes de 
primària seran acompanyats per el mestre fins a la porta principal  (reixa ). Es per 
aquest fet que els pares no podran entrar al recinte escolar. Els pares d’educació 
infantil , recolliran els seus respectius fills/es a dins els recinte escolar, entrant per 
l’esquerra respectant la baixada dels alumnes de pr imària per la dreta.  
 
Autoritzacions 

Tot l’alumnat de l’escola arribarà a casa amb un seguit d’autoritzacions les quals 
s’han de tornar degudament omplertes i signades.  

Aspectes de funcionament molt importants 

És important que respecteu els terminis en les inscripcions  (sortides, menjador, 
transport, activitats de l’AMPA...). La bona organització i el correcte funcionament també 
depenen d’això. 

19 de setembre de 2019 

 
També trobareu la informació d’aquesta circular a h ttp://agora.xtec.cat/escolaelsplanells 
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Menjador escolar  2019-2020 

• L’empresa responsable del servei continua sent Comertel . 

• El preus  són: 
� Alumnat de transport “obligatori”:  gratuït 
� Alumnat de transport “no obligatori”: 3,10 €/dia 
� Alumnat fix no transportat:   5,20 €/dia 

Es considera fix si es queda almenys 2 dies a la setmana. 
� Alumnat eventual:    5’71 €/dia 

• La responsable del menjador escolar continua sent la Sra. Carme Guim. 

• Per a posar-se en contacte amb l’empresa: 
� Nou telèfon de contacte: 93 209 61 75 
� Correu electrònic: ccl@comertel.es  

• Per absències, serveis eventuals, altes i baixes , truqueu a la cuinera: 
� 627 44 01 68 (horari exclusiu de 9 a 10 h ) 

• Per les absències justificades  s’abonaran 2,49 € diaris. A partir del sisè dia, s’abonarà 
l’import íntegre. 

• Totes les famílies d’alumnes inscrits al menjador han d’omplir una fitxa i lliurar-la a la 
responsable del servei. És imprescindible posar-hi les dades bancàries, excepte en el 
cas de l’alumnat de transport “obligatori”. Cal retornar la inscripció a la bústia de 
Comertel ( està a les escales entre l’institut i l’escola). 

 


