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A les famílies de l’alumnat  de l’ESO 
 
Benvolgudes famílies,  

 
Amb aquesta comunicació els volem informar de les activitats i dels temes organitzatius i 
econòmics del proper curs 2020-2021. 
 
1. Venda de llibres 
 
La venda de llibres es fa a través de la pàgina web de l’Escola (botiga de llibres online). 
 
2. Material 
 
Equip d’educació física: La venda de l’equip d’educació física es fa mitjançant la pàgina web de 
l’Escola (botiga de roba online). És obligatori dur la samarreta de màniga curta i el pantaló curt 
o les malles a  tots els cursos. 
 
Agenda i carpeta: aquest material és obligatori i es factura dins del rebut mensual d’Escola. Es 
lliurarà a l’alumnat al mes de setembre. 
 
3. Entrevistes inicials dels alumnes amb els tutor/es 
 
Tots  els alumnes han d’entrevistar-se personalment amb el tutor/a que els correspongui, 
segons el següent horari i la primera lletra del seu cognom. 
 

14 de setembre                                             15 de setembre 
09:00 h           Lletres   A, B, C 9.00  h           Lletres  M,N,O  
10:00 h           Lletres   D, E,F 10.00 h          Lletres   P,Q,R  
11:00 h           Lletres   G, H, I,  11:00 h          Lletres   S,T,U,V 
12:00 h           Lletres   J, K, L,  12:00 h          Lletres   W,X,Y,Z 

 
 Al vestíbul de l’Escola hi haurà les llistes de les classes on l’alumnat podrà consultar el grup, el 
tutor/a   i, l’aula o l’espai on es realitzarà l’entrevista. 
Si per circumstàncies especials un alumne no pot assistir a l'entrevista, ho ha de comunicar a la 
recepció del centre el més aviat possible. 
 
    Els dies 16, 17 i 18, a l'ESO es dedicaran a activitats de cohesió dels grups, de coneixement 
de l'escola, del seu entorn i, de reflexió entorn de la situació viscuda durant el darrer trimestre 
del curs passat i durant l'estiu. Cadascun dels nivells farà unes dinàmiques diferents, preparades 
per l'Equip de Professors.  
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4. Documents  
 
Els alumnes que s'incorporen nous al centre  lliuraran al tutor/a les notes del curs anterior.  
 
Tots els alumnes han de dur les feines d’estiu, si n’han tingut. 
 
5. Reunions de famílies 
 
Les reunions de famílies es faran a principis d'octubre. Les dates concretes es comunicaran una 
vegada iniciat el curs. 
. 
6. Activitats extraescolars 
 
 Properament es podran  consultar all  nostre web l’oferta d’activitats per al curs vinent.  
 
7. Quotes del curs  
 

 El cost global del curs es reparteix en deu pagaments (de setembre de 2020 fins a juny de 2021, ambdós 
inclosos) siguin els mesos sencers o no.  
 

REBUT ESCOLA 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
Serveis escola * 136,25 136,25 185,50 185,50 

TOTAL R/ ESCOLA 136,25 136,25 185,50 185,50 
Aportació Fundació Joan Profitós 40,00 40,00 40,00 40,00 

TOTAL R/ FUNDACIÓ 40,00 40,00 40,00 40,00 
     

TOTAL MENSUAL 176,25 176,25 225,50 225,50 
 
 
* Els serveis Escola inclouen: assegurança escolar, assistència sanitària, Projecte Pedagògic, Servei 
Psicopedagògic i d’orientació, vigilància, informatització, materials d’ensenyament, activitats culturals, 
pastorals i lúdiques. 
 

 Les excursions, convivències, sortides i activitats extraordinàries  es facturen a part. 
 
 

8. Servei de menjador 
 

El servei de menjador comença el dijous 17 de setembre. 
 
Tots els alumnes podran quedar-se a dinar a l'Escola i seran atesos pels corresponents educadors i 
responsables de menjador i vigilància, tant al moment del dinar com durant el temps comprès des de la 
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finalització de l'última classe del matí  a  la primera de la tarda. El cost de la mitja pensió inclou el menjar, 
el servei de menjador i la vigilància. 
 
L’horari setmanal serà: 
 

De dilluns a divendres De les 13:30h a les 15h 
 
  La inscripció al servei de menjador funcionarà de la següent manera: 
 
8.1. Alumnes habituals:  Els alumnes que es quedin dies setmanals fixos a dinar  faran la inscripció a 
principi de curs.  Qualsevol modificació s’haurà de comunicar a la recepció del centre.  
 
Inscripció:   A la web de l’Escola clicant el cartell Informacions d’inici de curs hi ha la 
sol·licitud de menjador. Ens la poden fer arribar al correu menjador@nostrasenyora.epiaedu.cat  (abans 
del dia  31/08/20)  
 

Preu: 9,40 € /dia 
 

2 dies : 18,80€  
3 dies: 28,20€ 
4 dies: 37,60€ 
5 dies: 47,00€ 

 
Preu dia esporàdic: 10,00€ 

 
Si l'alumne/a està malalt o és baixa temporal per qualsevol altra causa haurà d’avisar  a la recepció del 
centre, per telèfon o bé per correu electrònic a l'adreça menjador@nostrasenyora.epiaedu.cat, sempre 
abans de les 09:00 del matí del dia de l’absència. Per justificar-ho caldrà complimentar l’imprès de faltes 
d’assistència i lliurar-lo a la recepció del centre en el termini d’una setmana posterior a la falta. A partir 
del primer dia de baixa s’abonarà només 4,50 €/dia fins el dia de la seva reincorporació, de la qual  
s'haurà d'avisar a la recepció del centre. 
 
8.2. Alumnes no habituals: Els alumnes que es quedin a dinar esporàdicament  podran comprar els 
tiquets a la recepció del centre abans de les 09:00 del matí del mateix dia. Si ho fan per més d'un dia, 
podran retirar tants tiquets com dies pensin quedar-se amb la condició d'indicar els dies concrets que 
utilitzaran aquest servei.  
 
8.3 Facturació menjador: Tots els cobraments es realitzaran l’1 de cada mes per domiciliació bancària 
al rebut mensual. A la facturació d’un mes es cobrarà el període del 21 al 20 dels mesos anteriors. 
 
Exemple:  
L’1 d’octubre es  facturarà el període del 17 al 20 de setembre 
L’1 de novembre es  facturarà el període  del 21 de setembre al 20 d’octubre  
i així successivament 
         Al  mes de juliol es facturarà el període del 21 de maig al 20 de juny 
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8.4 Normativa de menjador: El servei de menjador es desenvolupa dins de l’àmbit escolar, això vol dir 
que té un caire educatiu i que així mateix, està subjecte a unes normes de comportament. En aquest 
sentit la Direcció serà rigorosa en l’aplicació de sancions en cas d’incompliment de les normes. 
 
8.5  Ajuts de menjador:  S’obrirà un segon període de presentació de sol·licituds al setembre entre els 
dies 7 i 20, ambdós inclosos. Per a més informació consulteu la web del Consorci d’Educació.  
 
                 http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia 
 
 
9. AFA (Associació de Famílies d’alumnes) 
 
Quota anual de l'Associació – per  família 
L'import de l'Associació, que es cobrarà al rebut del mes de desembre, és de 30,00 €. 
 
  
 
 
 
Rebeu la nostra salutació. 

 
Atentament,       

 
L'Equip Directiu 
Barcelona, juliol de 2020 


