
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

ÍNDEX 

• Socialització de llibres....................................................................

• Menjador..........................................................................................

• Projecte “Ja Nedo”.................................

• Activitats Extraescolars...........................................................................

• Acollides / Aula Estudi................................................................................

• Casals..................................

• Festes i celebracions..............................................................................

• Adquisició xandall escola......................

• Previsió de pagaments i períodes per curs escolar....................................

• Protocol d'impagats.................................................................................

 

 

Socialització de llibres.......................................................................................................................

Menjador.........................................................................................................................................

Projecte “Ja Nedo”..............................................................................................

Activitats Extraescolars.......................................................................................

Acollides / Aula Estudi...........................................................................................................................9

............................................................................................

Festes i celebracions...........................................................................................

Adquisició xandall escola..........................................................................................

Previsió de pagaments i períodes per curs escolar..................................................

d'impagats.........................................................................................................

 

2 

 

 

........................................... 3-4 

......................................... 5-7 

.................................................... 7 

............................................... 8-9 

...........................................9-10 

.................................................... 10 

.................................................. 11 

............................................. 11 

.............................................. 12 

...............................................  12 

 

 



 

 

ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AFA

 
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

Què és?  

Socialitzar els llibres implica compartir la important despesa de la compra dels llibres 

l'escola, així com poder reutilitzar aquests llibres durant un  mínim de tres anys. 

ja no són de l'alumne, sinó que són d

en acabar, els retorna a l'escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Quins són els objectius del projecte? 

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són dos:

1. Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels llibres de text.

2. Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com saber compartir, la solidaritat, 

la igualtat, el respecte i la responsabilit

Què entra en el preu de la socialització? 

Dintre de l'import de la socialització està inclòs el material escolar que se li proporcionarà a l'alumne durant tot el 

curs, el material digital a emprar, els llibres de lectura, 

Innovamat  i la quota de l'AFA. Aquest pagament serà fraccionat en tres mesos (juny, juliol i agost).

Com funciona? 

Els llibres utilitzats durant el curs, tant els socialitzats com els no socialitzats, els compra

proporcionen a tots els alumnes

obtindran un descompte considerable en la seva compra i no hauran de desplaçar

A final de curs els llibres socialitzats s’hauran de deixar a l’escola perquè puguin ser reutilitzats per

És requisit indispensable formar part de l’AFA per 

A partir del moment d’entrega dels llibres, tant l’alumne com les seves famílies en seran els responsables, i hauran 

de vetllar pel seu bon ús i estat. 

Abans de l'inici de curs, a principis de 

contrari, els llibres no seran entregats als infants el primer dia de curs i/o fins que

La renovació anual en el projecte de socialització serà automàtica, si la família no ha comunicat la baixa a l'AFA amb 

anterioritat. 

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la 

 

ESTIONADES PER L'AFA 

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

Socialitzar els llibres implica compartir la important despesa de la compra dels llibres 

l'escola, així com poder reutilitzar aquests llibres durant un  mínim de tres anys. 

ja no són de l'alumne, sinó que són de l'escola. L'alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i 

en acabar, els retorna a l'escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Quins són els objectius del projecte?  

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són dos: 

Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels llibres de text.

Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com saber compartir, la solidaritat, 

la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris. 

Què entra en el preu de la socialització?  

Dintre de l'import de la socialització està inclòs el material escolar que se li proporcionarà a l'alumne durant tot el 

el material digital a emprar, els llibres de lectura, els llibres de text tant nous com reutilitzats

i la quota de l'AFA. Aquest pagament serà fraccionat en tres mesos (juny, juliol i agost).

rant el curs, tant els socialitzats com els no socialitzats, els compra

a tots els alumnes inscrits al projecte a principi de curs. D’aquesta manera les famílies 

obtindran un descompte considerable en la seva compra i no hauran de desplaçar

A final de curs els llibres socialitzats s’hauran de deixar a l’escola perquè puguin ser reutilitzats per

És requisit indispensable formar part de l’AFA per formar part d'aquest projecte. 

A partir del moment d’entrega dels llibres, tant l’alumne com les seves famílies en seran els responsables, i hauran 

, a principis de setembre, l'import total de la socialització haurà d'estar abonat. 

contrari, els llibres no seran entregats als infants el primer dia de curs i/o fins que l’import total estigui

projecte de socialització serà automàtica, si la família no ha comunicat la baixa a l'AFA amb 

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre.
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Socialitzar els llibres implica compartir la important despesa de la compra dels llibres entre totes les famílies de 

l'escola, així com poder reutilitzar aquests llibres durant un  mínim de tres anys. Així, els llibres 

L'alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i 

en acabar, els retorna a l'escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne. 

Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels llibres de text. 

Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com saber compartir, la solidaritat, 

Dintre de l'import de la socialització està inclòs el material escolar que se li proporcionarà a l'alumne durant tot el 

tant nous com reutilitzats, el projecte 

i la quota de l'AFA. Aquest pagament serà fraccionat en tres mesos (juny, juliol i agost). 

rant el curs, tant els socialitzats com els no socialitzats, els compra l’AFA i es 

a principi de curs. D’aquesta manera les famílies 

obtindran un descompte considerable en la seva compra i no hauran de desplaçar-se per adquirir-los. 

A final de curs els llibres socialitzats s’hauran de deixar a l’escola perquè puguin ser reutilitzats per un altre alumne. 

A partir del moment d’entrega dels llibres, tant l’alumne com les seves famílies en seran els responsables, i hauran 

lització haurà d'estar abonat. En cas 

l’import total estigui abonat. 

projecte de socialització serà automàtica, si la família no ha comunicat la baixa a l'AFA amb 

haurà d’abonar el 100% del valor del llibre. 
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Preus de la socialització del curs 2021-2022: 

 

I si no vull socialitzar els llibres?  

En cas que les famílies no vulguin socialitzar els llibres,  arribat el moment hauran de demanar a l’AFA o a la direcció 

del centre, el llistat de llibres de text i lectura necessaris i adquirir-los a les llibreries.  

Els imports corresponents al material escolar, digital, quota de l’AFA  i projecte Innovamat (que no es pot comprar 

a les llibreries), hauran d’abonar-los en els rebuts de setembre i octubre, segons el següent quadre: 

   

   TAULA PAGAMENTS FAMÍLIES QUE NO SOCIALITZEN CURS 2021-2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENJADOR 

 

 

El servei de menjador és gestionat per l'AFA a través de 

de les tasques de cuina i de l’empresa 

 

Teniu a la vostra disposició el díptic d’ARCASA per conèixer el projecte alimentari i tots els objectius, activitats i 

propostes per l’espai del migdia. 

 

 

 

Tots els alumnes de menjador estan sempre atesos pels monitors/es.

Informes a les famílies: 

 Comunitat de petits:    

 Ed.Inf - 3: Agenda de menjador (informació 

 Ed.Inf - 4: Informe setmanal i 

 Ed.Inf - 5: Informe quadrimestra

           

          Comunitat de mitjans i grans:

 Informes trimestrals 

 

Funcionament: 

• Aquells alumnes que necessitin menjar de règim hauran

tutor/a  i/o a l'AFA abans de les 9.30 h

• Sempre que un alumne es trobi malament, es 

monitor/a responsable ho comunica a

• A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web, tenim a la vostra disposició 

aprovats per una diplomada en dietètica i nutrició

• A partir de 1r, l’alumne podrà portar raspall de dents amb permís dels pares o tutors (Campanya d'higiene 

bucodental).  

Torns de menjador

• 1r torn | 12:30h: 

Ed.Inf-3  dinen a la seva aula el 1r i 2n trimestre

• 2n torn | 13:45

El servei de menjador és gestionat per l'AFA a través de l'empresa contractada (

de l’empresa PERE TARRÉS encarregada del monitoratge.

disposició el díptic d’ARCASA per conèixer el projecte alimentari i tots els objectius, activitats i 

Tots els alumnes de menjador estan sempre atesos pels monitors/es. 

Agenda de menjador (informació diària). 

Informe quadrimestral 

rimestral 

Comunitat de mitjans i grans: 

e necessitin menjar de règim hauran de fer-ho saber a la coordinadora de menjador

abans de les 9.30 h i es passarà l’encàrrec a la cuina. 

Sempre que un alumne es trobi malament, es produeixi alguna incidència o qualsevol altre succés, el 

monitor/a responsable ho comunica a les famílies mitjançant nota o, si es requereix, trucada telefònica.

A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web, tenim a la vostra disposició tots els

per una diplomada en dietètica i nutrició).   

podrà portar raspall de dents amb permís dels pares o tutors (Campanya d'higiene 

Torns de menjador curs 2021-2022:  

1r torn | 12:30h: Comunitat de petits (EI.3-EI.4 i EI.5) i Comunitat de mitjans 

dinen a la seva aula el 1r i 2n trimestre. El 3r trimestre al menjador.

13:45h: Comunitat de grans (4t, 5è i 6è) 
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l'empresa contractada (ARCASA) encarregada 

monitoratge. 

disposició el díptic d’ARCASA per conèixer el projecte alimentari i tots els objectius, activitats i 

la coordinadora de menjador, al 

alguna incidència o qualsevol altre succés, el 

les famílies mitjançant nota o, si es requereix, trucada telefònica. 

s menús mensuals (revisats i 

podrà portar raspall de dents amb permís dels pares o tutors (Campanya d'higiene 

i Comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r). 

. El 3r trimestre al menjador. 



 

 

• Si el nen/a pateix alguna malaltia crònica, al·lèrgia o intolerància, 

justifiqui, si és el cas, quin tipus d’activitat física està contraindicada, o quins aliments estan 

contraindicats. Aquest justificant s'ha de 

Les dades comunicades seran confidencials. Si en un 

justificant mèdic, el nen/a rebrà el menú estàndard i tant l’AFA com l’empresa proveïdora del 

servei de menjador quedaran eximides de qualsevol responsabilitat. Quan hi hagi alguna var

informació que s’ha proporcionat cal que 

• Per al subministrament de qualsevol mena de medicament heu de portar la recepta mèdica.

• Al mes de setembre es passarà rebut de

extraescolar gestionada per l'AFA en concepte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’horari d’atenció a les famílies de la coordinadora de 

Totes les absències i dietes

del servei (Isabel i Paqui)

no es podran atendre les peticions de dietes

Els imports que es girar

 

 

 

 

A partir del 4t dia consecutiu d’absència (inclòs) no es cobrarà cap import

QUOTES MENJADOR ANY 

6,33€ c/dia (alumnes que es queden al menjador tot el mes)

Dia esporàdic: 6,

Més de 5 dies

Si el nen/a pateix alguna malaltia crònica, al·lèrgia o intolerància, s’haurà de portar un certificat mèdic que 

justifiqui, si és el cas, quin tipus d’activitat física està contraindicada, o quins aliments estan 

contraindicats. Aquest justificant s'ha de renovar anualment o en el moment del diagnòstic. 

confidencials. Si en un termini de 30 dies no s’ha

justificant mèdic, el nen/a rebrà el menú estàndard i tant l’AFA com l’empresa proveïdora del 

servei de menjador quedaran eximides de qualsevol responsabilitat. Quan hi hagi alguna var

proporcionat cal que es comuniqui a l’AFA i a la Direcció de l’Escola.

Per al subministrament de qualsevol mena de medicament heu de portar la recepta mèdica.

Al mes de setembre es passarà rebut de 4,10 € per nen/a inscrit al servei de menjador i/o a alguna 

extraescolar gestionada per l'AFA en concepte d'assegurança. 

orari d’atenció a les famílies de la coordinadora de menjador és de dilluns a divendres 

de 9h. a 9:30h. i de 12,00 h. a 12:20 h. 

les absències i dietes del servei de menjador, han de ser comunicades a les coordinadores 

del servei (Isabel i Paqui) i/o a l’AFA abans de les 9.30 h del mateix dia. Després d’aquesta hora 

no es podran atendre les peticions de dietes, i les absències seran comptades com a no 

justificades. 

Els imports que es giraran per les absències serà de:

4t dia consecutiu d’absència (inclòs) no es cobrarà cap import

QUOTES MENJADOR ANY 2021-2022 (menú i monitoratge)

€ c/dia (alumnes que es queden al menjador tot el mes)

Dia esporàdic: 6,96 €   

de 5 dies al mes esporàdics: 6,80 € c/d 
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de portar un certificat mèdic que 

justifiqui, si és el cas, quin tipus d’activitat física està contraindicada, o quins aliments estan 

nt del diagnòstic. 

s’ha fet arribar el 

justificant mèdic, el nen/a rebrà el menú estàndard i tant l’AFA com l’empresa proveïdora del 

servei de menjador quedaran eximides de qualsevol responsabilitat. Quan hi hagi alguna variació en la 

a l’AFA i a la Direcció de l’Escola. 

Per al subministrament de qualsevol mena de medicament heu de portar la recepta mèdica. 

per nen/a inscrit al servei de menjador i/o a alguna 

 

 

 

 

 

és de dilluns a divendres  

comunicades a les coordinadores 

Després d’aquesta hora 

seran comptades com a no 

de: 

4t dia consecutiu d’absència (inclòs) no es cobrarà cap import 

(menú i monitoratge) 

€ c/dia (alumnes que es queden al menjador tot el mes) 



 

 

 

Rebuts: 

 

• El cobrament de les quotes és a mes en curs, i es passarà entre el dia 2 i 4 de cada mes (possibilitat del dia 11, si 

així ens ho feu saber abans del dia 20 del mes anterior). Si es retorna algun rebut del banc, s’hauran d’abonar 

les despeses bancàries, a més del mateix rebut , mitjançant transferència bancària al compte de l'AFA, durant el 

mes vigent. 

• Els comensals eventuals fan el pagament a mes vençut. A final de mes

l'AFA  i els dies utilitzats es facturen en el se

• Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic).

• Si algun/a alumne/a es vol donar de baixa del servei de menjador, ho haurà de comunicar amb 

d’antelació. 

• L’impagament de l’import de dos rebuts

serveis oferts per l’AFA. La gestió del pagament d’aquests rebuts s’externalitzarà a través d’un despatx 

d’advocats i, per tant, tots els costos de la gestió vindran a càrrec del deutor.

 

JA NEDO 

 

Al curs 2016-2017 es va introduir la natació dintre de

activitat és obligatòria i està inclosa a le

no pot realitzar l'activitat, haureu de portar un certificat mèdic que ho justifiqui.

 

És una activitat subvencionada per l'Ajuntament dintre del programa 

direcció de l'escola. El trasllat dels alumnes així com els monitors que els acompanyen, no està subvencionat i 

seu pagament se'n fa càrrec les famílies

 

L’ AFA subvenciona una part d’aquest cost a tots els seus socis

 

L'activitat es dur a terme els dimecres no festius

autocar i tornen a les 12:30h. El material necessari per realitzar

banyador, casquet de bany i ulleres de piscina.

 

El cobrament de les quotes és a mes en curs, i es passarà entre el dia 2 i 4 de cada mes (possibilitat del dia 11, si 

abans del dia 20 del mes anterior). Si es retorna algun rebut del banc, s’hauran d’abonar 

més del mateix rebut , mitjançant transferència bancària al compte de l'AFA, durant el 

Els comensals eventuals fan el pagament a mes vençut. A final de mes, des de menjador passen els llistats a 

l'AFA  i els dies utilitzats es facturen en el següent rebut.  

Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic).

Si algun/a alumne/a es vol donar de baixa del servei de menjador, ho haurà de comunicar amb 

dos rebuts (totals o parcials) implicarà ser donat de baixa automàticament dels 

La gestió del pagament d’aquests rebuts s’externalitzarà a través d’un despatx 

d’advocats i, per tant, tots els costos de la gestió vindran a càrrec del deutor. 

2017 es va introduir la natació dintre de l'horari lectiu pels alumnes de 1r d

activitat és obligatòria i està inclosa a les hores destinades a l'educació física dintre de l'horari escolar. 

de portar un certificat mèdic que ho justifiqui. 

És una activitat subvencionada per l'Ajuntament dintre del programa Ja Nedo, i consensuada entre l'AFA i la 

. El trasllat dels alumnes així com els monitors que els acompanyen, no està subvencionat i 

les famílies.  

AFA subvenciona una part d’aquest cost a tots els seus socis. 

es dur a terme els dimecres no festius en horari d'11-12h. Els infants surten de l'escola a les 10:30

El material necessari per realitzar l'activitat és el següent : tovallola, xancletes de bany, 

banyador, casquet de bany i ulleres de piscina. 
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El cobrament de les quotes és a mes en curs, i es passarà entre el dia 2 i 4 de cada mes (possibilitat del dia 11, si 

abans del dia 20 del mes anterior). Si es retorna algun rebut del banc, s’hauran d’abonar 

més del mateix rebut , mitjançant transferència bancària al compte de l'AFA, durant el 

des de menjador passen els llistats a 

Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic). 

Si algun/a alumne/a es vol donar de baixa del servei de menjador, ho haurà de comunicar amb 10 dies 

implicarà ser donat de baixa automàticament dels 

La gestió del pagament d’aquests rebuts s’externalitzarà a través d’un despatx 

alumnes de 1r de primària. Aquesta 

física dintre de l'horari escolar. Si un nen/a 

consensuada entre l'AFA i la 

. El trasllat dels alumnes així com els monitors que els acompanyen, no està subvencionat i del 

nts surten de l'escola a les 10:30h. amb 

: tovallola, xancletes de bany, 



 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

L'AFA està homologada per l’Institut Barcelona 

de les subvencions destinades a la pràctica esportiva promogudes pel mateix 

organisme, i gestiona les activitats extraescol

l'horari lectiu.  Les famílies a partir de 1r de primària 

d'aquests ajuts per a les activitats de Judo, Futbol, Bàsquet, Patinatge 

 

 

Al mes de juliol es publica al web l'oferta d'activitats extraescolars pel pròxim 

(que podreu presentar telemàticament o en paper). Per les activitats més sol·licitades es respectarà rigorosament 

l'ordre d'inscripció. 

 

A l’extraescolar de patinatge els grups no són per edat sinó per nivell. Tots els

activitat comencen en el grup I, i en el moment de la inscripció queden en llista d'espera fins que un cop tancades 

les inscripcions es veuen les places que resten lliures. Els que ja feien l'activitat el curs anterior, an

grup, tret que l'entrenador faci alguna modificació. Es realitzaran les proves de nivell de tots/totes els/les alumnes a 

mitjà curs i es poden reestructurar els grups. 

 

A  les activitats de volei, futbol i bàsquet s'haurà d'abonar juntament

de matriculació. Altres despeses com pot ser l'equipació pels partits o els entrenaments, es facturaran segons 

s'entrega a l'infant. 

Les activitats es porten a terme de dilluns a divendres

La majoria d’extraescolars es realitzen a les instal·lacions de l’escola tret de les activitats que es 

comparteixen amb l’escola J.M. de 

Podeu consultar horaris i preus al web de l’AFA

ANGLÈS

FUTBOL

JUDO 

 

 

EXTRAESCOLARS 

Institut Barcelona Esport per a la participació en la gestió  

de les subvencions destinades a la pràctica esportiva promogudes pel mateix  

i gestiona les activitats extraescolars que es porten a terme fora de  

1r de primària poden optar a la sol·licitud  

ajuts per a les activitats de Judo, Futbol, Bàsquet, Patinatge i Volei.  

Al mes de juliol es publica al web l'oferta d'activitats extraescolars pel pròxim curs i s'obre el període d'inscripció 

(que podreu presentar telemàticament o en paper). Per les activitats més sol·licitades es respectarà rigorosament 

patinatge els grups no són per edat sinó per nivell. Tots els alumnes que s'inicien en aquesta 

activitat comencen en el grup I, i en el moment de la inscripció queden en llista d'espera fins que un cop tancades 

les inscripcions es veuen les places que resten lliures. Els que ja feien l'activitat el curs anterior, an

grup, tret que l'entrenador faci alguna modificació. Es realitzaran les proves de nivell de tots/totes els/les alumnes a 

mitjà curs i es poden reestructurar els grups.  

futbol i bàsquet s'haurà d'abonar juntament amb la primera mensualitat 15

de matriculació. Altres despeses com pot ser l'equipació pels partits o els entrenaments, es facturaran segons 

EXTRAESCOLARS CURS 21-22 

porten a terme de dilluns a divendres a partir de les 16:30h fins

La majoria d’extraescolars es realitzen a les instal·lacions de l’escola tret de les activitats que es 

J.M. de Sagarra que ofereixen també les seves aules i pistes esportives.

Podeu consultar horaris i preus al web de l’AFA

ANGLÈS BÀSQUET ESCACS 

FUTBOL VOLEIBOL PATINATGE 

 INICIACIO ESPORT DIBUIX ARTÍSTIC
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curs i s'obre el període d'inscripció 

(que podreu presentar telemàticament o en paper). Per les activitats més sol·licitades es respectarà rigorosament 

alumnes que s'inicien en aquesta 

activitat comencen en el grup I, i en el moment de la inscripció queden en llista d'espera fins que un cop tancades 

les inscripcions es veuen les places que resten lliures. Els que ja feien l'activitat el curs anterior, aniran al mateix 

grup, tret que l'entrenador faci alguna modificació. Es realitzaran les proves de nivell de tots/totes els/les alumnes a 

rimera mensualitat 15 € en concepte 

de matriculació. Altres despeses com pot ser l'equipació pels partits o els entrenaments, es facturaran segons 

de les 16:30h fins a les 18:45h. 

La majoria d’extraescolars es realitzen a les instal·lacions de l’escola tret de les activitats que es 

aules i pistes esportives. 

Podeu consultar horaris i preus al web de l’AFA. 

DIBUIX ARTÍSTIC 
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NOTA: PER UTILITZAR QUALSEVOL SERVEI QUE GESTIONA L'AFA ( EXTRAESCOLARS, ACOLLIDES, SOCIALITZACIÓ DE 

LLIBRES... ETC ) S'HA DE SER SOCI I ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DELS REBUTS EN CURS 

 

Algunes de les activitats es comparteixen amb l'escola Josep Mª de Sagarra. Del trasllat des de l'escola Pare Poveda 

a l'escola Sagarra s'encarreguen els monitors. Els pares hauran de recollir-los en finalitzar l'activitat directament a 

l'escola Sagarra. 

  

Si l'activitat comença a les 17:45 o 18h, els nens/es tenen la possibilitat de quedar-se a aula d'estudi fins l’inici de 

l’extraescolar.  

 

Totes les activitats extraescolars comencen a l'octubre i acaben al juny (inclòs), tret de les acollides (matí i tarda) i 

volei, futbol i bàsquet, que comencen al setembre. 

 

ACOLLIDES MATÍ I TARDA I AULA D’ESTUDI EXTRAESCOLAR 

 

Durant les acollides es desenvolupen tota una sèrie d'activitats a l'espera de l'inici de les classes, o bé, fins que 

siguin recollits pels seus familiars en finalitzar l'horari lectiu. 

L'horari de les acollides és:  

  

 

 

 

De 7:30 a 8:30h. es permetrà que els nens/es portin l'esmorzar de casa. Qualsevol alumne que vingui més tard 

d’aquesta hora haurà de venir esmorzat. 

 

L'aula d'estudi extraescolar romandrà oberta per a tots aquells infants que vulguin aprofitar l'estona abans de l'inici 

de l'activitat extraescolar, per fer els deures i/o estudiar.  És un servei exclusivament pels alumnes que fan 

extraescolars a segona hora. 

 

 

 

Tant a les acollides com a l'aula d'estudi ha de prevaldre el respecte i el bon comportament. 

Matí     Tarda 

De les 7:30 fins a les 9:00h.   De les 16:30 fins a les 18:00h. 

L'horari de l'aula d'estudi és de dilluns a dijous de 16:30 h a 18:00h. 



 

 

 

 

En el cas que els pares, que utilitzin els serveis

establert: 

• 5 min. Després de la finalització de l’aula d’estudi o l’acollida,

hagin facilitat a l’escola per localitzar

• 30 min després de la primera trucada

 

Tingueu en compte que els retards suposen una sanció de 10 

 

TARIFES CURS 2021-2022: 

                   ACOLLIDES  

Tarifes mensuals 

Matí 

7:30h. - 9:00h. 35,00 €/mes

8:00h. - 9:00h. 30,00 €/mes

8:30h. - 9:00h. 22,00 €/mes

Tarda 

16:30h. - 18:00h. 35,00 €/mes

16:30h. - 17:30h. 30,00 €/mes

16:30h. – 17:00h. 22,00 €/mes

 

 

CASALS  

 

L'AFA organitza i gestiona els casals de Nadal, 

es porten a terme al juny, un cop finalitzat el curs escolar. Aquestes 

activitats son voluntàries i cal inscripció prèvia.

 

Conjuntament amb l'escola Sagarra, oferim els Casals durant els períodes de vacances es

Santa i Estiu). Pel casal d'estiu, les famílies poden sol·licitar els ajuts que ofereix l'Ajuntament donat que l'empresa 

organitzadora està homologada a tal efecte. 

 

 

que utilitzin els serveis, no recullin els seus fills dins horari esmentat, s'activarà el protocol 

5 min. Després de la finalització de l’aula d’estudi o l’acollida, es procedirà a trucar als telèfons que els pares 

hagin facilitat a l’escola per localitzar-los. Per tant, demanem que estiguin disponibles i actualitzats.

30 min després de la primera trucada es procedirà a portar el nen a la Guàrdia Urbana.

ompte que els retards suposen una sanció de 10 € per cada mitja hora. 

                AULA D'ESTUDI  (NOMÉS PER L'EXTRAESCOLAR

 Tarifes mensuals

Tarda

/mes 
Preu únic

7,00 €/mes
/mes 

/mes 

 
/mes 

/mes 

/mes 

L'AFA organitza i gestiona els casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu, així com les colònies que 

es porten a terme al juny, un cop finalitzat el curs escolar. Aquestes  

activitats son voluntàries i cal inscripció prèvia. 

Conjuntament amb l'escola Sagarra, oferim els Casals durant els períodes de vacances es

stiu). Pel casal d'estiu, les famílies poden sol·licitar els ajuts que ofereix l'Ajuntament donat que l'empresa 

organitzadora està homologada a tal efecte.  

El servei d'acollida es pot utilitzar puntualment a raó de:

30 minuts 2€ | 1h. 2,80 € | 1:30h 3,30€

Els dies puntuals utilitzats es facturaran en el rebut del mes següent.
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els seus fills dins horari esmentat, s'activarà el protocol 

es procedirà a trucar als telèfons que els pares 

los. Per tant, demanem que estiguin disponibles i actualitzats. 

es procedirà a portar el nen a la Guàrdia Urbana. 

EXTRAESCOLAR DE 2a HORA) 

Tarifes mensuals 

 

Preu únic 

/mes 

stiu, així com les colònies que 

Conjuntament amb l'escola Sagarra, oferim els Casals durant els períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana 

stiu). Pel casal d'estiu, les famílies poden sol·licitar els ajuts que ofereix l'Ajuntament donat que l'empresa 

utilitzar puntualment a raó de: 

€ | 1h. 2,80 € | 1:30h 3,30€ 

Els dies puntuals utilitzats es facturaran en el rebut del mes següent. 



 

 

FESTES I CELEBRACIONS 

 

L'AFA organitza i subvenciona diverses festes al centre durant 

• Festa de Benvinguda 

• Festa de Nadal (caga tió, decoració...)

• Carnestoltes     

• Sant Jordi (Roses, Jocs Florals...)

• Festival de Fi de curs  

• Olimpoveda (cada 4 anys) 

 

Col·laborem també amb altres celebracions i actes com

portes obertes de l'escola, trobades inter

A part dels membres de la comissió de l'AFA corresponent

col·laboració de les famílies mitjançant les 

En algunes celebracions i festes, les famílies dels alumnes de l'últim curs que voluntàriament han volgut

gestionen un “servei de bar” i els ingressos que obtenen els ajuden a

 

ADQUISICIÓ DEL XANDALL

Des del curs 17-18, les famílies que vulguin 

l'han d'adquirir directament a l'empresa Pelegrí Unif

la botiga online.  L'enllaç per poder accedir

de l'AFA. 

 

La contrasenya pels alumnes del Pare Poveda és: 

 

Les comandes es poden realitzar en quals

serà enviat a l'adreça que hàgiu indicat. 

realitzar les comandes i rebre-les a secretaria de l'AFA sense despeses d'enviament.

A la mateixa secretaria, disposeu de totes les talles per comprovar

l'hauran de portar els alumnes per realitzar les 

 

diverses festes al centre durant  el curs escolar: 

Festa de Nadal (caga tió, decoració...) 

lorals...) 

celebracions i actes com: la festa d'acomiadament dels alumnes de 6è, jornada de 

la, trobades inter-escolars de Judo, exhibicions de Patinatge i Dansa, tornejos d'E

A part dels membres de la comissió de l'AFA corresponent, en cada una d'aquestes celebracions

col·laboració de les famílies mitjançant les mares/pares delegats de cada curs. 

En algunes celebracions i festes, les famílies dels alumnes de l'últim curs que voluntàriament han volgut

ei de bar” i els ingressos que obtenen els ajuden a realitzar el pagament de les colònies d'estiu.

ADQUISICIÓ DEL XANDALL 

les famílies que vulguin el xandall de l'escola  

l'empresa Pelegrí Uniformes mitjançant  

L'enllaç per poder accedir el trobareu a la web  

La contrasenya pels alumnes del Pare Poveda és: poveda53pelegri 

realitzar en qualsevol moment del curs escolar. Un cop formalitzat el pagament, el paquet 

a l'adreça que hàgiu indicat. Dos cops l'any (al setembre i l’abril), s'estableixen

secretaria de l'AFA sense despeses d'enviament.  

de totes les talles per comprovar-ne la mida abans de fer la comanda.

l'hauran de portar els alumnes per realitzar les sessions d'educació física, a les excursions escolars i a l'Olimpoveda.
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la festa d'acomiadament dels alumnes de 6è, jornada de 

escolars de Judo, exhibicions de Patinatge i Dansa, tornejos d'Escacs, etc. 

, en cada una d'aquestes celebracions, es demana la 

En algunes celebracions i festes, les famílies dels alumnes de l'últim curs que voluntàriament han volgut participar, 

l pagament de les colònies d'estiu. 

litzat el pagament, el paquet 

abril), s'estableixen uns dies en què podreu 

ne la mida abans de fer la comanda. El xandall 

d'educació física, a les excursions escolars i a l'Olimpoveda. 
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PREVISIÓ DE PAGAMENTS I PERÍODES PER CURS ESCOLAR 
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SETEMBRE X X      X  X 

OCTUBRE  X X      X  

NOVEMBRE  X X X       

DESEMBRE  X X   X     

GENER  X X        

FEBRER  X X X       

MARÇ  X X  X X     

ABRIL  X X  X      

MAIG   X X        

JUNY  X X   X X    

JULIOL      X X    

AGOST       X    

 

 

PROTOCOL D’IMPAGATS 
 

Totes les activitats gestionades per l'AFA (extraescolars, menjador, acollida, etc.) es facturen i passen a cobrament el 

mes en curs mitjançant rebut domiciliat. 

 

En el cas de devolució del rebut per part de l'entitat bancària o no realitzar la transferència corresponent en les 

dates indicades, es procedirà a enviar una nota a la família, amb el vist-i-plau de la direcció de l'escola, comunicant 

que l’alumne no podrà continuar utilitzant els serveis no pagats. Les despeses bancàries produïdes per la devolució 

del rebut aniran a càrrec del titular d'aquest. 
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En cas de regularitzar el pagament es podrà reiniciar l’activitat corresponent.  

 


