
Circular:  Adm/02_2022-2023

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL - FIX

Santa Coloma de Gramenet, juliol  de 2022

Benvolgudes famílies:

Iniciem un nou curs i alhora que us donem la benvinguda, també aprofitem per
recordar-vos el funcionament per fer ús del servei d’acollida matinal fix.

Fix

Pels alumnes que vulguin utilitzar el servei d’Acollida fix durant el període de

Setembre i/o Oct-Maig, s’haurà d’omplir el formulari que trobareu en aquest
enllaç: formulari d'acollida i menjador ( a vegades els formularis amb els mòbils no
funcionen).

Per altres períodes, s’especificarà els mesos en concret, recordant fer l’inscripció
abans del dia 20 del mes anterior a quedar-se a l’acollida.

L’alumnat que causi baixa no haurà d’abonar cap import. Això si, en aquest cas, s’ha
d’avisar de la baixa del servei abans del dia 20 del mes en curs , per tal que l’import
del mes següent no sigui carregat.

Pel que fa al sistema fix del mes de juny, si l’alumne causa baixa, l’escola no abonarà
el rebut.

El preu de l’acollida serà facturat de la següent manera, amb pagament preferent
mitjançant domiciliació bancària:

Període (1 hora) Import Mensual Facturació
Setembre 57,00€ (exemple. 5dies x setmana) 23 setembre
Octubre a Maig 55,00€ (exemple, 5dies x setmana) A l’inici del
mes

Període (1/2 hora) Import Mensual Facturació
Setembre 28,50€ (exemple, 5dies x setmana) 23 setembre
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Octubre a Maig 27,00€ (exemple, 5dies x setmana) A l’inici del
mes

Detallem també la resta de quotes:

Acollida  (Import Mensual) Fix
  1h. 1/2h.

5 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 57,00€ 28,50 €
Set.I3 45,00€ 22,50 €
Oct.-Maig 55,00€ 27,00 €

4 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 45,60€ 22,80 €
Set.I3 36,00€ 18,00 €
Oct.-Maig 44,00€ 21,60 €

3 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 34,20€ 17,10€
Set.I3 27,00€ 13,50€
Oct.-Maig 33,00€ 16,20€

2 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 22,80€ 11,40€
Set.I3 18,00€ 9,00€
Oct.-Maig 22,00€ 10,80€

Totes aquelles variacions que afectin a l’emissió del rebut (altes, baixes i/o
modificacions), hauran de ser comunicades al Departament d’Administració del
centre abans del dia 20 del mes en curs i per escrit.

Bon inici de curs.

Salutacions cordials.

Equip Directiu i Administració
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SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR - FIX 

Santa Coloma de Gramenet, juliol de 2022 

 

Benvolgudes famílies: 

Iniciem un nou curs i alhora que us donem la benvinguda, també aprofitem per 
Informar-vos sobre el funcionament per fer ús del servei  de menjador escolar Fix. 
 
Fix 
 
Pels alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador fix durant el període de 

Setembre i/o  Oct-Maig , s’haurà d’omplir el formulari que trobareu en aquest 

enllaç: formulari d'acollida i menjador. ( a vegades els formularis amb els mòbils no 
funcionen). 
 
Recordem també que aquesta opció té un caràcter definitiu, i per tant,  l’alumnat que 
causi baixa abans del 31 de maig, haurà d’abonar la diferència de preu respecte al del 
dia esporàdic, per tots els dies que hagi fet ús del servei fins el moment de la baixa.  
 
Pel que fa al sistema fix del mes de juny, si l’alumne causa baixa, l’escola no abonarà 
el rebut.  
 
En el cas d’absència , i per un mínim de 3 dies laborables consecutius, s’abonarà a la 
família l’import de 3,65 € per dia d’absència (sempre que s’acompanyi justificant per 
escrit). Durant tot el mes de juny no s’abonaran les absències. 
 
Totes les noves altes a partir de l’Octubre, que vulguin fer servir el “Sistema Fix del 
període Oct-Maig”, es cobrarà el 1er. mes com a preu espòradic i la resta a preu Fix. 
 
El preu del menú diari per l’opció Fix és de: 8,50€ per dia, amb pagament preferent 
mitjançant domiciliació bancària, facturat de la següent manera: 
 
 

Període   Import Mensual    Facturació 
Setembre   161,50€   (exemple, 5dies x setmana)  23 setembre 
Octubre a Maig  153,00€   (exemple, 5dies x setmana)  A l’inici del mes 
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Detallem també la resta de quotes: 
 

2022-23   

Menjador (import mensual) Fix (8,50€ de 
mitjana) 

 5 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 161,50€ 

  Set.I3 127,50€ 

  Set.ESO 144,50€ 

  Oct.-Maig 153,00€ 

 4 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 129,00€ 

  Set.I3 102,00€ 

  Set.ESO 116,00€ 

  Oct.-Maig 122,40€ 

 3 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 97,00€ 

  Set.I3 77,00€ 

  Set.ESO 87,00€ 

  Oct.-Maig 91,80€ 

 2 dies x setmana Set.I4+I5+PRI 65,00€ 

  Set.I3 51,00€ 

  Set.ESO 58,00€ 

  Oct.-Maig 61,20€ 

 
Totes aquelles variacions que afectin a l’emissió del rebut (altes, baixes i/o 
modificacions), hauran de ser comunicades al Departament d’Administració del 
centre abans del dia 20 del mes en curs i per escrit. 
 
 
Bon inici de curs. 
 
Salutacions cordials. 
 
 
 
Equip Directiu i Administració  
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