
  

 

 
TEMPS DE MIGDIA I ACOLLIDA MATINAL 

Curs 2022-2023 
 
TEMPS DE MIGDIA: 
 
El cost del servei és de 6,42€ per dia lectiu  
 
setembre: 121,98 €  gener: 109,14 €  abril: 89,88 € 
octubre: 121,98 €  febrer: 121,98 €  maig: 141,24 € 
novembre: 134,82 €  març: 141,24 €  juny: 89,88 € 
desembre: 77,04 €       
 
Els dies isolats fixes (1, 2, 3 o 4 dies fixes per setmana) es cobraran a 6,80 € per 
dia. Els dinars esporàdics es cobraran a  7,00€  per dia. 
 
Aquests preus inclouen el dinar i el servei de monitoratge de les hores del migdia 
 
Es descomptarà la part proporcional del menjar 1,60 € diaris de: 

- Els dies d’inici de curs dels alumnes de P3, quan encara no es queden a 
dinar. 

- Els dies de malaltia, a partir del segon dia comunicat que no vinguin a 
l’Escola. 

 
Pagament de rebuts: 
 
Es domicilien els rebuts a primers de mes.  
Els que paguen directament a l’Escola hauran de passar per secretaria del 6 al 20 
de cada mes. 
L’Escola es reserva el dret de suspendre el servei a la família que acumuli un 
màxim de 2 mesos de rebuts impagats, donat que aquest no és un servei lucratiu.  
 
Aspectes organitzatius: 
 
Dinar esporàdic: Caldrà comprar el tiquet a secretaria el dia d’abans o el mateix 
dia, abans de les 9.30 h del matí. 
Règims: Els règims s’han de comunicar abans de les 9.30 h al correu. 
mesteban@cet10.com 
 
 
Recordeu que cal notificar a l’inici de curs les alèrgies o intoleràncies 
alimentàries dels vostres fills o filles, i heu d’aportar l’informe mèdic. 
 
Tovallons :   

 Els alumnes de P3 han de portar cinc tovallons, marcat amb el nom i amb  
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 goma dins d’una bossa de roba marcada amb el nom. 

 Els alumnes de P4 i P5 han de portar dos tovallons, marcats amb el nom i 
amb goma dins d’una bossa de roba marcada amb el nom, cada tovalló. 

 Els alumnes de 1r a 6è han de portar un tovalló marcat amb el nom, dins 
d’una bossa de roba que es pugui penjar. 
 

Tots els tovallons es portaran a l’escola el dilluns i tornaran a casa el divendres. 
 
Baixes o absències: Qualsevol canvi que afecti els dies establerts com a fixos, 
haureu d’avisar amb la màxima anticipació. 
És molt important que comuniqueu per escrit quan el vostre fill o filla no es 
quedarà a dinar. 
 
Sortides i excursions: Els dies que hi ha sortida o excursió, s’oferirà picnic pels 
usuaris del temps del migdia.  
 
Altres questions: Sense un justificant de la família,  l'Escola no el pot deixar sortir 
al migdia a cap alumne  
Donat que a l’Escola no es pot agarantir un control exhaustiu, que asseguri un ús 
correcte dels estris de neteja dental només podran rentarse-les, després dels 
àpats, els alumnes que portin aparells d’ortodòncia.  
 
 
EQUIP DE MONITORS I MONITORES 
 
P3 Rossinyols    Lorena Mengual 
P3 Orenetes        Mª Jesús Patús 
 Reforç            Anaïs Vizcarro 
 Reforç            Mireia Guardia 
 
P4      Gralles  Mireia Plaza P5   Farigola         Luis Llanos 
P4      Timbals  Gemma Sauqué P5   Julivert          Georgina Plans 
Reforç (P4-P5)  Núria di Fabrizio  
  
1r       Cintes              Inés González 
1r       Menta              Russó Patón                           

2n   Estrelles        Sergi Martínez  
2n   Artístes          Julio Sandoval 

Reforç  (1r-2n)          Mª Àngels Arias  
  
3r  Montjuïc         Mikias Cantos 4t    Tòquio             Ignasi Calaf              
3r  Tibidabo         Aida Martínez 
 

4t    Hawaii             Nica Carrasco 
 

  
5è     Madagascar       Gemma Collado              6è    Júpiter             Simon Basanta 
5è     Hawaii                 David Fernández 6è    Urà                   Toni Marco 
 
Coordinadora del Servei: Mònica Esteban (Empresa Cet10) 
mesteban@cet10.com 
Administratiu de l’AMPA serveis@ampajoanmirobcn.cat 
Jose Tapias (dimarts i dijous de 9 a 13 h) 
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SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 
 
El cost del servei és 25€ mensuals. 
El preu del dia esporàdic és de 2,50 €. Es pot pagar directament als monitors 
d’acollida o comprar el tiquet a la secretaria el dia abans. 
 
 

JUNTA DE L’AMPA 
 

Barcelona, 5 de setembre de 2022 

 


