Tarragona, juliol de 2020
Benvolguda família,
Amb l’objectiu d’ajudar les famílies a conciliar vida laboral i escolar, el col·legi posa a la vostra disposició
novament el SERVEI DE MENJADOR, PERMANÈNCIA AL MATÍ ( de 7.30h a 9h) i PERMANÈNCIA TARDA
INFANTIL (de 3 a 5 anys i de 17h a 18h). Us recordem que, com a millora dels serveis i per a facilitar la
logística a les famílies, la inscripció s’ha realitzat de forma indefinida. És a dir, no caldrà cursar una nova alta
cada curs, simplement es podrà cancel·lar el servei amb 15 dies d’antelació previs a l’inici del curs escolar
amb el document pertinent (és a dir, 15 d’agost o abans a la secretaria del centre o a
secretaria@colsantpau.com). Qualsevol alteració d’aquest aspecte, com a conseqüència d’una causa
justificada, ha de ser consultada amb l’administració del col·legi.
En aquest sentit, cada any us notificarem els preus de menjador del període següent, un cop aprovats pel
darrer Consell Escolar del curs. A partir d’aquell moment podreu sol·licitar la cancel·lació del servei per al
proper curs.
Si una família no té la seguretat de necessitar el servei de menjador durant tot el curs escolar o simplement
no vol acollir-se a la modalitat d’inscripció anual té l’opció d’adquirir el tiquet diari quan ho necessiti,
pagant a consergeria.
Aquest curs escolar, per a facilitar la correcta comptabilització i fer-la proporcional als dies d’ús del servei,
canvia el sistema de facturació. El preu del servei de menjador aquest curs seria de 167€ mensuals si
dividíssim el total de dies en 9,5 mesos. Aquest import però variarà en funció dels dies de menjador de
cada mes, pel que en els mesos amb menys dies de menjador l’import serà més baix, i els mesos amb més
dies de menjador aquest serà més alt.
Els tiquets diaris tenen un cost de 9,75 €.
Seguint la normativa vigent, els alumnes que presentin qualsevol al·lèrgia/intolerància a tenir en compte cal
que portin el certificat mèdic actualitzat.
A continuació, us facilitem també la informació actualitzada de les modalitats d’acollida matinal i de
permanència a la tarda i els seus preus.

Prol. jornada matí (8h-9h)
Prol. jornada matí (7.30h-9h)
Prol. jornada tarda (17h-18h)

Ed. Infantil
33,50 €
40,00 €
33,50 €

Ed. Primària
33,50 €
40,00 €

E.S.O.
16,75 €
19,75 €

Atentament,
Pablo Muñoz
Director

Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona

Telf: 977 22 43 14
fax: 977 24 19 66
colsantpau@colsantpau.com

-----------------------------------BUTLLETA D’ALTA AL SERVEI DE MENJADOR--------------------------------------En/na _________________________________________________________ com a pare/mare de
l’alumne/a_________________________________________________________________
del curs ___________ , grup _______sol·licita que el seu fill/a sigui inscrit indefinidament al servei de
menjador del col·legi Sant Pau, amb una durada mínima del proper curs 2020-21.
Signatura del pare/mare/tutor

Data:

--------------------BUTLLETA D’ALTA AL SERVEI DE PERMANÈNCIA MATÍ I TARDA-----------------------En/na ________________________________________________________ com a pare/mare
de l’alumne/a _______________________________________________________________
del curs ___________ , grup _______sol·licita que el seu fill/a sigui inscrit indefinidament al servei de
permanència al matí/tarda del col·legi Sant Pau, amb una durada mínima de tot el curs 2020/21, en aquest
horari:
 matí 7.30h

 matí 8h

Signatura del pare/mare/tutor

Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona

 tarda (només infantil)

 ESO 7.30h

 ESO 8.00h

Data:

Telf: 977 22 43 14
fax: 977 24 19 66
colsantpau@colsantpau.com

