Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança • Tarragona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S.

Benvolgudes famílies,

Curs 2021/22

Us enviem la informació referent als diferents serveis que oferirà el centre al llarg del curs
escolar 2021/22. Us avancem també alguns protocols a seguir en cada un d’ells i que
queden recollits en el pla d’obertura del centre.
La inscripció als serveis mensuals es realitzarà mitjançant la plataforma Educamos a
l’apartat ACTIVITATS I SERVEIS del 2 al 8 de setembre.
La relació de serveis oferts pel centre són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Servei de menjador
Servei d’acollida matinal: Educació infantil i primària
Servei de permanència a la tarda
Servei d’esmorzar
Servei de transport escolar

Per a l’ús de tots aquests serveis (excepte el d’esmorzar) serà imprescindible l’ús del
carnet escolar.

1. Servei de menjador
§
§
§
§
§

§

HORARI: De dilluns a divendres de 13h a 15h
DESTINATARIS: Alumnat del centre
DATA D’INICI: 13 de setembre de 2021
DATA DE FINALITZACIÓ: 22 de juny de 2022
MODALITATS:
o Mensual
o Diari (esporàdic)
INSCRIPCIONS
o MENSUAL (inici de curs): Si és des d’inici de curs cal fer-la entre el 2 i el
8 de setembre, mitjançant la Plataforma Educamos, a l’apartat
“Inscripció a Activitats i Serveis”.
o MENSUAL (a mig curs): La inscripció a mig curs a aquesta modalitat es
realitza
comunicant-ho
a
administració:
administracio@lestonnactarragona.org
o ESPORÀDIC (DIARI): Cal fer la reserva del menú mitjançant les tauletes digitals de
les entrades de l’escola i el carnet escolar de l’alumne just a l’hora d’entrar al
centre. Prèviament caldrà haver adquirit els tiquets corresponents a través de la
botiga virtual que es troba a la pàgina web.
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§ ALTA I BAIXA DEL SERVEI
o El servei es contractarà per mesos, i s’haurà de fer sempre abans del mes
en què serà l’alta del servei (és a dir, si es contracta el mes de novembre,
l’alta s’ha de comunicar com a molt tard el mes d’octubre). No podrà
haver-hi baixes a mig mes a no ser que sigui un cas de malaltia llarga (és a
dir, no es pot donar de baixa del servei una vegada iniciat el mes i per tant
no serà efectiva la baixa fins el mes següent).
o Les baixes de servei de menjador del mes de juny s’hauran de comunicar
abans del 22 de maig.
§ FORMA DE PAGAMENT
o El pagament es farà mensualment, juntament amb el rebut del col·legi, i
l’import serà proporcional al nombre de dies de menjador que hi hagi cada
mes. El pagament es renovarà cada mes automàticament si no es dona
avís a administració.
o Els alumnes que s’hagin de quedar a dinar, que no siguin de mitja pensió
mensual, podran adquirir els tiquets, a un preu de 9,20 €, i sempre de
manera avançada, per dues vies:
§ A la recepció de l’escola
§ A la botiga on line de l’escola (que s’activarà a l'inici de curs)
o Es mantindrà només una forma de pagament (mensual o esporàdica)
durant el mateix mes (és a dir, si NO s’ha contractat el servei mensual
aquell mes, els dinars s’abonaran com a tiquets esporàdics, a 9,20 € i si
s’ha contractat el servei mensual aquell mes, no es podrà canviar a tiquet
esporàdic aquell mes).

§

IMPORT
L’import del servei de menjador mensual del curs 2021-2022 serà:
Mes
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Import
102,00
161,50
178,50
110,50
136,00
161,50
195,50
127,50
187,00
136,00
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DESCOMPTES
o El 3r germà que utilitzi el servei de menjador mensual tindrà una reducció
del 25% sobre l’import total.
o Per a les famílies monoparentals acreditades amb el títol de família
monoparental (vigent) poden posar-se en contacte amb administració
(administracio@lestonnactarragona.org)
o Els descomptes no són acumulables
o Els alumnes de batxillerat poden passar per Administració per exposar el
seu cas per tal que es pugui adaptar el servei de menjador segons els seus
horaris.

§ MESURES DE SEGURETAT1:
o Els alumnes d’infantil dinaran a les classes amb el seu grup estable. La
o
o
o
o

resta d’alumnes ho faran en el menjador, per grups estables, en el lloc
assignat i torn corresponent.
Es mantindrà la distància de seguretat (1,5 m) entre els grups estables.
A l’entrada i sortida de menjador els alumnes hauran de rentar-se i
desinfectar-se les mans.
Caldrà dur la mascareta en tots els espais compartits: pati, estudi,
passadissos, etc.
Només es podran treure la mascareta quan estiguin asseguts al lloc
assignat.

2. Servei d’acollida matinal: Educació Infantil i Educació Primària
El proper curs el servei d’acollida matinal serà:
HORARI

7:30h a 9:00h

§
§
§
§

PREU (mensual)

PREU (diari)

40€

5€

DESTINATARIS: Alumnes d’Educació Infantil i Primària
DATA D’INICI: 14 de setembre de 2021
DATA DE FINALITZACIÓ: 22 de juny de 2022
INSCRIPCIONS (mensual, a l’inici de curs): Entre el 2 i el 8 de setembre, mitjançant
la Plataforma Educamos, a l’apartat “Inscripció a Activitats i Serveis” (per rigorós
ordre d’inscripció).

Aquestes mesures poden ser modificables en funció de les indicacions que marqui el Departament de Salut i el
Departament d’Educació.
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§
§

INSCRIPCIONS (mensual, a mig curs): Cal comunicar-ho a administració:
administracio@lestonnactarragona.org
CONSIDERACIONS:
o L’import, tant si és mensual com per dies, es cobrarà per domiciliació
bancària.
o A partir del mes d’octubre, la inscripció mensual s’haurà de realitzar entre
els últims 5 dies del mes anterior.
o Durant el mateix mes, es mantindrà només una modalitat de pagament
(mensual o diària) i per tant no es podrà donar de baixa del servei mensual
una vegada iniciat aquell mes (serà efectiu el mes següent a la seva
comunicació).

§ MESURES DE SEGURETAT1:
o A l’entrada i sortida els alumnes hauran de rentar-se i desinfectar-se les
mans.
o Caldrà dur la mascareta en tot moment.
o Només es podran treure la mascareta si estan asseguts al lloc assignat per
esmorzar

3. Servei de permanència: Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària
El proper curs el servei de permanència a la tarda:
§
§
§
§
§
§
§
§

HORARI: De dilluns a divendres, de 17h a 18h
DESTINATARIS: Alumnes d’Educació Infantil, 1r i 2n de Primària
PREU: 35€ mensuals, 4€ diaris
DATA D’INICI: 13 de setembre de 2021
DATA DE FINALITZACIÓ: 10 de juny de 2022
INSCRIPCIONS (mensual, a l’inici de curs): Entre el 2 i el 8 de setembre,
mitjançant la Plataforma Educamos, a l’apartat “Inscripció a Activitats i Serveis”
INSCRIPCIONS (mensual, al llarg del curs): Cal comunicar-ho a administració:
administracio@lestonnactarragona.org
CONSIDERACIONS:
o L’import, tant si és mensual com per dies, es cobrarà per domiciliació
bancària.
o A partir del mes d’octubre, la inscripció mensual s’haurà de realitzar entre
els últims 5 dies del mes anterior enviant un mail a
administracio@lestonnactarragona.org
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o Durant el mateix mes, es mantindrà només una modalitat de pagament
(mensual o diària).
§ MESURES DE SEGURETAT1:
o A l’entrada i sortida els alumnes hauran de rentar-se i desinfectar-se les
mans.
o Caldrà dur la mascareta en tot moment.
o Només es podran treure la mascareta si estan asseguts al lloc assignat per
berenar

4. Servei d’esmorzar
El proper curs, el col·legi seguirà oferint la possibilitat d’adquirir l’esmorzar. Les
característiques d’aquests servei són les següents:

§
§
§
§

§

ESMORZARS

PREU

Fruita sencera
Fruita tallada variada
Entrepà petit
Entrepà gran

1€
1,5 €
1,5 €
2€

DESTINATARIS: Alumnes d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat
DATA D’INICI: 14 de setembre de 2021
DATA DE FINALITZACIÓ: 22 de juny de 2022
COMANDES:
o Via WhatsApp, el mateix dia, al telèfon: 609 939 944, indicant el nom de
l’alumne, curs i esmorzar.
o Les comandes es poden realitzar com a màxim fins les 9:30h del mateix
dia.
CONSIDERACIONS:
o L’import es cobrarà per domiciliació bancària a final de mes.
o Qualsevol al·lèrgia o intolerància caldrà que s’indiqui en el mateix
missatge.
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5. Servei de Transport escolar
Per a les famílies que estiguin interessades en el servei de transport escolar, cal que
omplin el següent formulari, imprescindible per tal de fer una previsió i de valorar-ne la
viabilitat per al proper curs 2021-22.
FORMULARI:

https://forms.office.com/r/DS6DnHV4MY
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament,

La Direcció del centre

Tarragona, juliol de 2021
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