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            Badalona, 31 d’agost de 2022 

 

 

INFORMACIONS RELATIVES ALS SERVEIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

NOTA: Us demanem, si us plau, que per poder organitzar els grups i garantir la viabilitat 

dels Serveis us apunteu, aquelles famílies que encara no l’heu fet, el més aviat possible 

mitjançant els diferents aplicatius que trobareu al web de l’escola. 

 

a.-) ACOLLIDA MATINAL PER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I PERMANÈNCIES DE LA TARDA 

PER EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Compartim amb vosaltres informació sobre el funcionament del Servei d’Acollida Matinal 

per Educació Infantil i Primària i del Servei de Permanències de Tarda previst pel curs 2022-

23 en l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL. 

 

ACOLLIDA MATINAL 

 

HORARI: de 7.45h a 8.45h  

Aquest servei estarà disponible des del dia 5 de setembre. L’entrada i acollida dels 

alumnes es realitza per la porta d’Infantil del C/ República Argentina.  

 

PERMANÈNCIES de TARDA 

 

HORARI: de 17.00h a 18.15h. A partir del dilluns 12 de setembre. 

Amb aquest servei de permanències volem facilitar la conciliació laboral i escolar 

per les famílies d’Educació Infantil. Durant aquest temps, personal de l’Escola 

atendrà l’alumnat i organitzarà activitats adients per cada moment. Els que es 

vulguin apuntar heu d’entrar a  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2Wr

VdzypKSC5GfWPtFJg/viewform 

 

També, hem habilitat un correu electrònic per resoldre qualsevol dubte en relació 

a aquests dos serveis: acollida.badalona@salesians.cat 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform
mailto:acollida.badalona@salesians.cat
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Detall de quotes:  

 ACOLLIDA PERMANÈNCIES 

servei esporàdic 4,00 € 4,00 € 

mensual 36,00 € setembre a juny 36,00 € setembre a juny 

fix anual** 260,00 € 260,00 € 

   
 

 ACOLLIDA + PERMANÈNCIES 

fix anual** 480,00 € 

** el pagament de la modalitat de servei fix es fa trimestral, en tres 

rebuts 

 

En el cas de tenir germans, el segon germà (i següents) tenen un descompte addicional 

del 5% en la modalitat de servei fix 

 

 

b.-) SERVEI DE MENJADOR 

 

Tal i com us vam informar a finals del curs passat actualitzem la informació de l’oferta del 

servei de menjador del curs 2022-23:  

 

IMPORTANT: Us comuniquem amb satisfacció que durant tot aquest estiu s’han estat 

realitzant obres de millora a l’espai de menjador dels alumnes d’Educació Primària i ESO. 

Ha estat una inversió molt important per garantir un millor servei i una millor organització 

del mateix. Donada la envergadura de les obres (s’ha fet també una cuina nova) les 

obres no finalitzaran, segons està planificat fins el 15 de setembre i la previsió és que el 

nou menjador el puguem estrenar el dia 19.  

Mentre tant, durant aquestes dues primeres setmanes, el servei està garantit; l’equip de 

cuina seguirà preparant el dinar en instal·lacions de l’empresa Sodexo, amb les mateixes 

garanties de qualitat i servei, però amb la peculiaritat que es transportarà poc abans de 

començar a servir-se.  

Tot i l’entrebanc que això pot implicar per l’escola en els primers dies de curs, estem molt 

contents de poder oferir un espai nou, renovat i adaptat al volum d’alumnes que tenim.  

 

Altres informacions que us recordem: 

 

- Tal i com us indiquem, la nostra escola disposa de cuina pròpia a les instal·lacions 

del nostre centre, amb elaboració “in situ” de tot el menjar. 

 

- El servei de cuina està subcontractat amb l’empresa SODEXO i disposem del 

següent personal: 1 cuiner, 1 ajudant de cuina i 4 persones de servei i neteja a més 

de l’equip de monitors i monitores. 
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- El personal de monitoratge està seleccionat i contractat directament per l’escola i 

acompanyen als alumnes durant tot l’horari del servei, mentre estant dinant, i 

assistint al pati i en les diferents activitats organitzades abans o desprès de dinar. 

 

- Pel que fa als espais, disposem de 3 espais que utilitzem com a menjador: el 

Menjador d’Infantil ubicat a la planta baixa de l’edifici principal, i dos Menjadors 

més ubicats molt propers a la cuina. 

 

• L’organització del servei és en 2 torns diferents: 

 

o 1r TORN de 13.00h a 14.00h 

▪ Menjador Infantil: P3 i P4 

▪ Menjador Cuina1: 1r, 2n i 3r de Primària 

 

 

 

o 2n TORN de 14.00h a 15.00h 

▪ Menjador Infantil: P5 

▪ Menjador Cuina1: 4t, 5è i 6è de Primària 

▪ Menjador Cuina2: tots els cursos d’ESO 

 

• Tenim previst fer dos reunions amb totes les famílies interessades per atendre i 

resoldre qualsevol dubte. Horaris:   

o Infantil: 12 de setembre a les 17.15h 

o Primària i ESO: 13 de setembre a les 17.15h 

 

DETALL DE QUOTES: 

 

• La modalitat de servei fix de menjador i el seu preu està pensat per aquell 

alumne/a que es queda sempre al menjador, d’inici a final de curs. Els rebuts es 

domiciliaran amb els següents imports: 148,00 € mensuals de setembre a juny. 

 

• L’inici del servei del curs 22/23 està previst pel proper 5 de setembre, tenint en 

compte el nou calendari escolar; respecte a cursos anteriors el número de dies 

lectius serà de 180/181 dies, en comptes dels 175 dies habituals fins ara.  

 

• En el cas dels alumnes de P3, havent-t’hi els dies d’adaptació dels primers dies de 

curs, només es facturaran els dies d’assistència real al menjador al preu de servei 

diari o esporàdic. 

 

• En el cas de l’ESO tenim també una opció de 3 dies. Els rebuts es domiciliaran amb 

els següents imports: 89,00 € mensuals de setembre a juny. Recordeu que el servei 

els dimecres i divendres finalitza a les 14.30h, i per tant els alumnes ja poden sortir 

del centre. 

 

• La modalitat de servei fix, inclou el menú de pícnic per les activitats de tot el dia. 

Aquelles famílies que no estiguin interessades en aquest servei, hauran de 
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renunciar voluntàriament i notificar-ho en la sol·licitud del servei de menjador. 

Aquesta renúncia no suposarà cap canvi en el preu del servei de menjador. 

 

• Per aquelles famílies que no estiguin interessades en aquesta modalitat, tenen a 

disposició dues modalitats més: talonaris de 20 tiquets / 178,00€ o esporàdic 

(10,25€ / dia). 

 

• La inscripció al servei de menjador s’ha de sol·licitar a través de la pàgina web de 

l’escola badalona.salesians.cat/families/. És IMPRESCINDIBLE que realitzeu la 

inscripció al menjador abans del dia 2 de setembre per poder organitzar 

correctament els grups d’alumnes i monitors i preveure els menús a realitzar a la 

cuina. 

 

• Per qualsevol comunicació o consulta en relació al servei de menjador, hem 

habilitat una adreça de correu electrònic específica per aquest servei: 

menjador.badalona@salesians.cat 

 

• En cas de donar-se de baixa del servei fix de menjador cal notificar-ho per correu 

electrònic a l’adreça habilitada per aquest servei, abans del dia 2 de cada mes 

per tal de poder actualitzar la informació i abans de passar els rebuts 

corresponents.  

 

• En el cas de malaltia o absències llargues justificades es cobrarà només els dies en 

els quals s’ha fet us del menjador. Us agraírem que informeu a l’escola per correu 

electrònic d’aquestes situacions, a banda de fer-ho al tutor/a, per evitar 

facturacions errònies o indegudes. 

 

• Amb l’impagament o retorn injustificat de qualsevol rebut, l’escola entendrà que la 

família no està interessada en continuar fent ús del menjador, i per tant serà baixa 

del servei. I es procedirà a les reclamacions legals d’aquests imports. 

 

• Qualsevol abonament i regularització es farà sempre efectiu en el rebut del 

següent mes. 

 

• Aquelles famílies que sol·liciteu o tramiteu la beca de menjador, sigui al consell 

comarcal o l’Ajuntament de Badalona, pagaran el preu normal establert fins que 

no arribin les llistes oficials de becats i es puguin aplicar els nous preus i fer les 

regulacions dels mesos pagats. En qualsevol cas, si us trobeu en una situació 

complexa o amb alguna dificultat sobrevinguda podeu adreçar-vos a la Titularitat 

de l’Escola. 

 

MATERIAL NECESSARI: 

• Una bata marcada amb el nom 

• Els alumnes de P3: un llençol petit per fer la migdiada 

• Necesser amb raspall i pasta de dents 

 

 

mailto:menjador.badalona@salesians.cat
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c.-) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

Recordeu que en la següent adreça electrònica podeu fer la inscripció:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzyp

KSC5GfWPtFJg/viewform 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 22-23:  

Activitat Grup Dia i Horari Quota  

Futbol P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 50 euros. 

Prebenjamins 

1r i 2n Primària 

Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 65 euros 

(equips federats). 
Benjamins 3r i 

4t Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

Alevins 5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 18.00h a 

19.15h 

Infantils 1r i 2n 

ESO 

Dilluns i Dimecres de 18.00h a 

19.15h 

Cadets 3r i 4t 

ESO 

Dimarts i Dijous de 19.00h a 

20.15h 

Juvenil  Dilluns i Dimecres de 19.00h a 

20.15h 

Junior femení Dilluns i Dimecres de 20.00h a 

21.15h 

Junior masculí Dimarts i Dijous de 20.00h a 

21.15h 

Bàsquet P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 50 euros. 1r  i 2n Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.30h 

3r, 4t i 5è 

Primària 

masculí 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.30h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 65 euros 

(equips federats). 5è i 6è 

Primària 

femení 

Dimarts de 18.15h a 19.45h 

Divendres de 17.15h a18.45h 

2n ESO femení Dilluns de 17.30h a 18.45h i 

Dimecres de 18.15h a 19.45h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 80 euros 

(equips federats). 
4t ESO masculí Dilluns de 18.15h a 19.30h, 

Dimarts de 19.45h a 21.00h i 

Dijous de 18.30 a 20.00h 

Escola de 

Balls  

P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

40 euros mensuals (9 

quotes: octubre-juny). 

1r i 2n Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform


[Escriba aquí] 

 

6 

 

3r i 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària (+ 

aprèn a ballar 

zumba) 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

ESO (+ aprèn 

a ballar 

zumba) 

Dimarts i Dijous de 18.30h a 

19.30h 

Escola 

d’Idiomes: 

Anglès (nova 

proposta amb 

ACTIVA 

IDIOMES)* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

P3 Dilluns, de 17.00h a 18.15h 42 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

P4 i P5 Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

1r i 2n Primària  Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

3r i 4t Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

ESO Dimarts i Dijous de 17.10h a 

18.40h 

59,50 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 8 quotes 

d’octubre-maig). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries 

Escola 

d’Idiomes: 

Francès 

(nova 

proposta amb 

ACTIVA 

IDIOMES)* 

 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

3r a 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

ESO Dilluns i Dimecres de 17.10h a 

18.40h 

59,50 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 8 quotes 

d’octubre-maig). 

Matrícula de 50 euros 
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en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

Robòtica 

(nova 

proposta amb 

ACTIVATECH)* 

 

 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Inscripció de 30 euros 

en concepte de 

material d’aula. 

1r i 2n Primària  Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

3r i 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

ESO Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

JUDO P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00 a 

18.15h 

40 euros (9 quotes: 

octubre-juny). 

1r a 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 18.30h a 

19.30h 

ESO Dimarts i Dijous de 19.30h a 

20.30h 

Els grups de totes les activitats extraescolars es formaran partint del número d’inscrits. De 

no aconseguir el nombre mínim de participants per fer viable l’activitat, l’escola es 

reserva el dret a no iniciar-la, i en aquest cas s’informarà a les famílies el més aviat 

possible. 

 

Les activitats de futbol i bàsquet començaran el 12 de setembre segons el calendari que 

facilitaran els coordinadors. La resta d’activitats el 19 de setembre.  

 

Si voleu més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant aquests correus 

electrònics: 

C oord inac ió  ge nera l :  ex t raesc o la r s .bad a lona@ sa les ians .ca t  

C oord inad or  de  Fu tbo l :  j o rge . r inc on@s a les ians .cat  

C oord inad or  de  Bàsqu et :  e n r ic .ca i ro@sa les ians .ca t  

C oord inad ora  Ba l l s :  na d ia .mor en o@sa les ia ns .cat  

C oord inac ió  Esco la  d ’ I d iome s :  id iomes .cat2@ac t iva .o rg  

 

Rebeu una cordial salutació i que tots plegats tinguem un molt Bon Curs 2022-23! 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

mailto:extraescolars.badalona@salesians.cat
mailto:jorge.rincon@salesians.cat
mailto:enric.cairo@salesians.cat
mailto:nadia.moreno@salesians.cat
mailto:idiomes.cat2@activa.org

