
Serveis que
ofereix l'AFA

Servei de menjador i
d'acollida de matí i
tarda.
Activitats
extraescolars.
Escola Oberta (casal
de setembre i de juny).
Tallers i trobades
familiars.
Subvencions en llibres.
Escola de Famílies.
Cicles de xerrades i
conferències.
Loteria.
Festes.
Aportacions de
material educatiu i
activitats educatives a
l'escola.

Serveis de
l'AFA 
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Finalitat de l'AFA
La nostra AFA té un protagonisme molt important
a l’escola. Gràcies a la quota que les famílies
ingressem a l'associació, en concepte de socis/es
i de material pedagògic, podem disposar de molts
serveis que enriqueixen el dia a dia dels infants i
que ajuden a conciliar la vida laboral amb la
familiar.

Amb les quotes recaptades l'AFA facilita, per a tot
l'alumnat de l'escola, diverses activitats que es
porten a terme tant a dins com a fora de l'horari
lectiu i que contribueixen a ampliar els
aprenentatges i coneixements que aporta
l'escola. 

Ens agradaria molt seguir comptant amb la
col·laboració de les famílies de l'escola, ja sigui de
manera continuada o puntual tenint en compte
que són moltes les activitats en les quals us
podeu implicar (el Carnestoltes, l'Aplec, l'Escola de
Famílies, etc.)
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Quotes

Números de compte en cas d'ingrés

Les famílies que no tingueu domiciliats els pagaments i ingresseu les quotes als números de
compte esmentats, caldrà que envieu per correu electrònic el justificant de l’ingrés, indicant
el concepte i el nom i cognoms de l’alumne/a. 

Novembre



Més informació

L'AFA està al costat

de l'escola donant

suport al projecte

educatiu i contribuint

a dotar-la amb els

mitjans necessaris

per a fer-lo realitat.

La quota de socis/es i la del material pedagògic és obligatòria per poder utilitzar
els serveis que ofereix l'AFA.
Si alguna família té pendent alguna quantitat del curs anterior, primer ha de
liquidar el deute per poder fer ús del servei.
En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, s'afegiran les despeses
ocasionades per aquesta devolució.
No es retornarà la quota pagada ni cap part proporcional, si alguna família es
dona de baixa de l'escola.
Si no ens dieu el contrari, considerarem que les dades que ara disposem són
correctes i que el/s vostre/s fill/es continuaran utilitzant els mateixos serveis que
fins ara. Per actualitzar dades o sol·licitar canvis en els serveis és necessari que
ens retorneu emplenats, com a màxim el dia 5 de setembre, el formulari
d’inscripció als serveis de l’AFA i l’ordre SEPA per a la domiciliació de rebuts que
trobareu a la nostra pàgina web i que també podeu sol·licitar al correu electrònic
de l'AFA. Passada aquesta data, si no tenim cap novetat, facturarem segons les
inscripcions que ens consten actualment. 
Les famílies que teniu el rebut domiciliat haureu rebut, un any més, el cobrament
de la quota de soci/a de l'AFA. Tingueu present que la quota de material
pedagògic es cobrarà el mes de novembre.
La inscripció als serveis que ofereix l’AFA implica l’acceptació de les seves normes i
qualsevol servei quedarà subjecte de portar-se a terme si és viable
econòmicament. 



 
Condicions generals del servei:

Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la
setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els dies
de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat s’haurà de pagar un
suplement de 20 €.

Cal tenir en compte que aquestes quotes comprenen les despeses del dinar, el servei de cuina, el
monitoratge (suposa aproximadament el 60% del cost total), el material, etc.

Per calcular les mensualitats s’ha comptat el preu corresponent a tots els dies d’escola i s’ha dividit per
10 mesos per tal de cobrar la mateixa quantitat cada mes. Ja s’han tingut en compte els dies d’excursió i
les colònies (si es fan).

Els alumnes que s’apuntin al servei de menjador per utilitzar-lo des de l’octubre o més endavant hauran
de pagar una matrícula de 20 €. Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador les 10 mensualitats
hauran de pagar una quota addicional de 20 €.

Si no hi ha cap avís per donar-se de baixa, se suposarà que els/les alumnes que el curs passat
utilitzaven el servei de menjador de manera fixa continuaran gaudint-lo. Per això, us demanem, si cal,
l’actualització/inscripció als serveis de l’AFA (el trobareu a la web).

Si un/a alumne/a fix/a passa 2 setmanes seguides sense assistir a l’escola i no fa ús del servei de
menjador (motius justificats, malaltia, etc.), al mes següent se li descomptarà l’import d'aquests dies.

Si queda impagada una quota mensual s’enviarà una carta d’avís. Si no es resol aquest problema en un
termini de quinze dies, l’alumne/a es donarà de baixa de manera immediata.

Les famílies amb beca de menjador hauran d’abonar íntegrament la quota corresponent. Quan es cobri
la beca, l’escola farà l’oportú retorn a cada família. En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al
pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució.

Estona de migdia

A continuació us detallem els diferents aspectes del
servei de menjador de la nostra escola, gestionat per
l’AFA, amb la col·laboració de l’equip directiu.

Preus del servei migdia/menjador:

Consulteu a la taula (pàgina 2) la relació de quotes
on apareixenen les que s’apliquen al servei de
menjador.

Menjador



P3 - S’ha habilitat un nou espai de menjador a l'antic despatx de l'AFA. L'estona de descans
(migdiada) es farà a l'aula de psicomotricitat ubicat a l'edifici d'infantil.
P4 i P5 - Dinaran a l'espai del menjador durant el primer torn del servei. 
1er, 2on i 3er - Dinaran a l’espai del menjador durant el primer torn del servei.
4t, 5è i 6è - Dinaran a l’espai del menjador durant el segon torn del servei.

Dinars esporàdics: El tiquet de menjador s’obté als caixers automàtics del BBVA o fent una
transferència al nº de compte: ES61-0182-1815-11-0201528407. Feu arribar per correu electrònic l’avís
de transferència o el tiquet efectiu. Al concepte heu de posar-hi el nom de l’alumne/a.

Dietes: El menjador no atendrà dietes especials llevat de la típica d’arròs blanc i peix. En cas de convenir
aquest menú alternatiu caldrà avisar al matí. Qualsevol canvi en la dieta de l’alumne/a (al·lèrgies,
intolerància a algun aliment, etc.) ha d’anar justificat per un certificat del seu metge. És INDISPENSABLE
que feu arribar aquest justificant a l’AFA (no només a l'escola). 

Torns i espais de dinar: Aquest any iniciarem canvis ens els torns de menjador:

S'han dotat els dos espais de menjador amb mobiliari nou, adaptat i regulable a l'edat dels alumnes que
en facin ús, millorant notòriament la comoditat de l’alumnat i l'organització de l'espai.
En qualsevol dels espais destinats a menjador, els/les alumnes estaran distribuïts/ïdes per grups.

Menú: Durant el mes de setembre s’informarà a les famílies via Dinantia i pàgina web del menú del
servei de menjador. Durant el curs hi ha 3 menús diferents, un per a cada trimestre (tardor – hivern –
primavera, per aquest ordre). Aquests menús estan supervisats per una dietista-nutricionista que ens
aporta també una recomanació dels sopars, equilibrats al dinar del menú.

Material: Els alumnes de P3, P4 i P5 NO han de portar pitets. Els alumnes de P3 a 6è fan servir tovallons
que proporciona el mateix servei de menjador.

Activitats organitzades: S’organitzaran jocs, activitats i tallers, respectant, en tot moment, la normativa
establerta.

Informes del menjador: Els/les pares/mares reben dos informes de menjador coincidint amb el 1r i 3r
trimestre del curs. Sobre qualsevol incidència de comportament, desperfectes, canvi en els hàbits
alimentaris o altres, que es pugui produir, s’informa puntualment (al/la mestre/a – tutor/a i als/les
pares/mares). Si no rebeu cap notificació voldrà dir que el comportament és correcte. Per a qualsevol
dubte podeu dirigir-vos a la coordinadora del servei.

Condicions específiques del servei mes de
setembre:

Degut als canvis de l'inici del curs i a la jornada
intensiva de setembre, els horaris de menjador
seran de 13:00 a 15:30 hoes. Els infants que no es
quedin a la tarda es podran recollir per la porta del
menjador.



Acollida matí i tarda

Espai: L'espai destinat als alumnes del servei d’acollida serà el menjador de l’escola.

Important: L’esmorzar està inclòs en el preu i podran gaudir-lo sempre que arribin abans de les 8:30
hores. Aquest esmorzar també serà supervisat per una dietista-nutricionista.

Sistema de pagament: Es farà com el del menjador. Tots els dies del curs escolar repartits en 10
mensualitats iguals. Es contempla també el pagament per dies esporàdics. Com en el cas del servei de
migdia, caldrà anar al caixer del BBVA (o fer transferència) i pagar els tiquets només en cas que no
tingueu cap rebut domiciliat amb l’AFA. Si teniu rebuts domiciliats (per exemple del servei de menjador)
l’ús esporàdic del servei d'acollida de matí es podrà girar el mes següent. Els/les alumnes fixes que no
utilitzin aquest servei els 10 mesos (que comencin més tard o acabin abans de juny) hauran de pagar
una quota addicional de 12 €. Els preus del servei de matí són únics, independentment de l’hora
d’arribada. Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies
a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els
dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat s’haurà de pagar un
suplement de 12 €. En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran
les despeses ocasionades per aquesta devolució. Si no ens dieu el contrari, els alumnes fixos del curs
passat continuaran sent-ho un altre cop. Per tant, recordeu a actualitzar, si cal, la inscripció als serveis de
l’AFA.

Acollida matí

Horari: L'horari serà de les 7:45 a les 9:00 hores.

Entrada: Es farà per la porta de la cuina del carrer
Andreu Molera. Truqueu el timbre i la monitora us vindrà
a recollir els/les vostres fills /filles. 

Horari: L'horari serà de les 16:30 a les 18:00 hores. El berenar està inclòs en el preu. Aquest berenar
serà a base de llet, pa amb embotit o formatge, fruita, galetes, iogurt, etc. 

Sortida: La sortida dels alumnes serà per la porta de la cuina, al carrer Andreu Molera.

Espai: L’espai que s’utilitza per oferir aquest servei és el menjador de l’escola i el pati exterior. 

Sistema de pagament: El sistema de pagament, les tarifes i les condicions generals de la prestació del
servei seran idèntiques a les del servei de matí.

Acollida tarda



Contacte

Dilluns i dimarts de 15.00 a 17.00 hores.
Dimecres, dijous i divendres de 9.00 a 11.00 hores.

Atenció telefònica al 93 887 09 01

Atenció per correu electrònic a info@afaleradedalt.com

Per a més informació ens trobareu a:

www.afaleradedalt.com

I si tens ganes de col·laborar amb nosaltres, contacta'ns! 
T'hi esperem!  

Si us voleu apuntar a algun servei de l'AFA teniu la carta d'inscripció al 
següent enllaç 

@afaeradedalt

@afaeradedalt

http://www.afaleradedalt.com/
https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-2022-INSCRIPCIO-SERVEIS-AFA-ORDRE-SEPA.pdf
https://twitter.com/afaeradedalt
https://www.instagram.com/afaeradedalt/

