
EN EQUIP  

A continuació detallem els preus dels acompanyaments de l’espai del migdia, així com 
el preu de les acollides matinals i de tarda, tant si són de llarga durada o bé, 
esporàdiques amb una breu descripció del servei. Gràcies i bon curs 2019/20! 

 

Espai migdia 

L’horari d’atenció als infants durant l’estona del migdia és de 12.25h a 14.30. Els              
acompanyants arribaran a les 12.15h per a poder preparar el menjador i els llits per               
descansar i fer la migdiada, mentre que d’altres aniran als ambients.  
Tot l’equip realitzarà una reunió quinzenal per a compartir i reflexionar sobre aspectes             
significatius dels infants i sobre aspectes bàsics de coordinació i funcionament.           
Considerem que és bàsic realitzar, trimestralment si es pot, alguna trobada amb els             
acompanyants i les tutores per tal d’intercanviar opinions i aspectes metodològics de            
manera conjunta, en equip.   
 
Hi haurà dues coordinadores pedagògiques i personal administratiu que gestionaran i           
dinamitzaran la relació amb l’escola i l’empresa de cuina i dotze acompanyants més de              
l’estona del migdia.  
 
Els professionals implicats en aquest projecte vetllaran per mantenir una estructura i            
manera de treball coherent coneixent així, les llibertats i els límits, acordats            
prèviament amb tot l’equip. Així com seguir el camí pedagògic del centre per a fer de                
l’espai del menjador una continuïtat del dia a dia dels infants.  
 
Les famílies que tinguin dubtes, preguntes i aportacions de caire pedagògic podran ser             
atesos per la Coordinadora de 9 a 10h tots els dies de la setmana o pel personal                 
administratiu en cas que els dubtes siguin de caire econòmic (rebuts, cobraments            
erronis, funcionament del servei) cada dia de 08,45 a 12 al despatx de l’AFA per tal que                 
tot el flux informatiu sigui més fluid, clar i dinàmic on seran atesos per l’Enric Vidal o el                  
Daniel Casas, que també us donaran resposta al correu enequip.info@gmail.com 
 

Preu menjador per infant al mes 6,20€/dia  

Preu menjador esporàdic per 

infant 

6,70€/dia - 

  
*El preu del menú és de 6,20, i la factura de cada mes serà variable en funció dels dies 
laborals, sempre tenint en compte que es restaran el cost del menú de la factura 
mensual en aquests dos casos 
 
1-Vacances avisades amb 15 o mes dies d’antelació 
2-Malaltia a partir del primer dia que arriba l’informe mèdic abans de les 09:30. 
 
 



Espai Acollida 
 
L’entrada de les famílies es farà per la porta de l’Avinguda Diagonal i s’utilitzarà l’espai               
de la sala de psicomotricitat (acollida matinal ) o el menjador i el pati més proper.                
(acollida de tarda) 
 
Els infants que ho necessitin podran portar el seu esmorzar i menjar durant aquesta              
estona, sempre procurant que la línia alimenticia sigui propera a la que es segueix              
durant l’espai del migdia. 
  
Els nostres professionals que acompanyaran als infants, s’encarregaran de realitzar el           
traspàs d’informació que les famílies necessitin compartir amb la tutora de cada nen i              
nena.  
 
En aquestes estones, s’oferirà un espai tranquil i relaxat amb jocs, contes i material              
educatiu i lúdic. 
 
*Com es demana l’acollida? SEMPRE, per correu a enequip.info@gmail.com , on es            
respondrà amb un -Rebut 
 
*Com es paga l’acollida? Totes les acollides es pagaran el mateix dia en mà. 
 
 

Preu mensual Acollida 5 

dies a la setmana 

matins o tardes 

35€/mes  

(setembre 22 euros) 

Preu mensual Acollida 4 

dies a la setmana 

matins o tardes 

28,50€/mes  

(setembre 17 euros) 

 

Preu mensual Acollida 3 

dies a la setmana 

matins o tardes 

21,75€/mes  

(setembre 12 euros) 

Preu mensual Acollida 2 

dies a la setmana 

matins o tardes 

14,75€/mes  

(setembre 8 euros 

Preu mensual Acollida 1 

dia a la setmana matí o 

tarda 

7,50€/mes  

(setembre 4 euros) 

Preu esporàdic Acollida 

matí/tarda 

2€ per hora (El 

pagament es farà en mà 

el mateix dia.) 

mailto:enequip.info@gmail.com


Inscripció Menjador i acollides ESCOLA GAIA, curs 2019-2020 

 

Informació de l’infant 

Nom i cognoms:  

 

Data de naixement:                                          Ambient:  

 

Direcció completa:  

 

Telèfons mòbils:  

 

E-mail:  

 

És al·lèrgic/a?   ☐Si  ☐No                           És intolerant? ☐Si  ☐No 

 

En cas afirmatiu, a que? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Demanda del servei 

Per tal de conèixer quins serveis voleu que faci servir el vostre fill/a, marqueu amb una 

casella el servei i dia corresponent 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Acollida de matí ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Acollida de tarda ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Menjador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

*Si heu escollit opció de menjador, tria quin menú 

☐Basal ☐Vegetarià ☐No carn ☐Vegà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dades de la persona que ho signa 

En/na __________________________________________________________________ 

amb DNI_____________________________________ 

 

 

Barcelona, a _______ de ________________de 2019. 



Per la present autoritzem a En Equip a realitzar el cobrament per domiciliació bancària de la 

quota dels serveis de menjador i acollida segons els preus establerts pel curs 2019/2020. 

 

Nom i cognoms del titular del compte: ___________________________________________ 

 

DNI:   ____________________              IBAN: ______________________________________ 

 

Signa: 

 


