
SERVEIS

El Menjador

El menjador escolar és una oportunitat 
diària per oferir una educació vivencial 
que acabi de donar sentit a tot el 
projecte educatiu del Centre. Per això 
treballem perquè l'alumnat desenvolupi 
el sentit del gust i del bon menjar,  pugui 
tastar de tot i alimentar-se seguint una 
dieta mediterrània equilibrada i variada 
mentre adquireix hàbits alimentaris 
saludables, d’higiene i socials.

L’Escola disposa de cuina pròpia on es 
fan diàriament, més de 500 menús. Tot 
el menjar s’elabora a les nostres 
instal·lacions i mai no se serveix menjar 
precuinat. Els menús són revisats per 
una empresa d'anàlisi nutricional. Es 
preparen fins a nou dietes diferents 
adaptades a intoleràncies i/o al·lèrgies 
alimentàries i també s'atenen casos de 
règims transitoris o especials. A part, 
també s’ofereixen propostes per als 
sopars per tal de completar l’equilibri 
nutricional.

Un espai més per educar

Concepte

Menjador (d’octubre a maig)

Menjador (setembre i juny)

Menjador Èxtres

Preu Cooperativista

140.11

70,06

9.00

Periodicitat

Mensual x 8

Mensualitat x 2

Diària

QUOTES SERVEI MENJADOR

FRUITES I HORTALISSES
LLEGUMS

ALIMENTS DE TEMPORADA
PRODUCTE< DE PROXIMITAT

SUCRES
SAL

CARN VERMELLA PROCESSADA
ALIMENTS ULTRAPROCESSATS

La no assistència s’abona des del primer dia en el 
següent rebut. Es cobra per mesos vençuts.

Els dies de sortida cultural no s’ofereix pícnic.

El servei de menjador té un increment de preu del 12% 
quan no es contracte sencer. 

Podeu consultar tots els menús i les propostes de sopar 
a https://daina-isard.cat/escola/serveis/menjador

MENJADOR TRANSPORT PERMANÈNCIES



El Transport
L’Escola ofereix servei diari de 
transport escolar a través de 
l’empresa TGO que ajusta els re-
correguts anualment en funció de 
la demanda dels usuaris, sempre 
que sigui possible.
 
Durant tot el trajecte, l’alumnat va 
acompanyat d'un monitor que 
deixa i recull a les classes. 

El personal de vigilància actua 
d'acord amb el protocol i les 
directrius que des de l’Equip 
Directiu es marquen.

Aquest servei també es pot 
utilitzar de forma esporàdica 
notificant-ho prèviament a 
Secretaria. 

Les permanències

Concepte

Transport Comarcal

Transport Batxillerat

Transport Olesa

Preu Cooperativista

81,20

81,20

27,40

Periodicitat

Mensual x 10

Mensual x 10

Mensual x 10

QUOTES SERVEI TRANSPORT

Pallejà

Sant Andreu
de la Barca

Martorell

Ca n’Amat

Sant Esteve
Sesrovires

Abrera

Olesa de 
Montserrat

Esparreguera

Collbató
El bruc

Aquest servei va dirigit a 
aquelles famílies que per 
raons diverses han de 
deixar els seus fills a 
l'Escola abans de les 9.00h 
o bé, a partir de les 17.00h.

Matins
 de 8.00h a 9.00h
 de 8.30h a 9.00h

Tardes
 de 17.00h a 18.30h

Concepte

Permanències 8.00h a 9.00h

Permanències 8.30h a 9.00h

Permanències 17.00h a 18.30h (de dilluns a dijous)

Preu Cooperativista

30,84

20,55

32,89

Periodicitat

Mensual x 10

Mensual x 10

Mensual x 10

QUOTES SERVEI PERMANÈNCIES

La quota de transport es cobra per mesos vençuts.
El cost del servei de transport està repartit en 10 quotes mensuals d’igual import, de setembre a 
juny, per tal de distribuir-ne homogèniament el cost.   
El servei de transport té un increment de preu del 25% quan no es contracte sencer.
També hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei de forma esporàdica.  

El cost del servei de permanència està repartit en 10 quotes mensuals d’igual import, de setembre a 
juny, per tal de distribuir-ne homogèniament el cost.   
El servei de permanència té un increment de preu del 12% quan no es contracte sencer.
Les permanències de tardes es poden contractar per 1, 2, 3 i 4 dies a la setmana. Podeu consultar 
l’import a Secretaria. 
També hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei de forma esporàdica.  

Els serveis de menjador, transport, permanència i activitats extraescolars tenen caràcter totalment voluntari.
Les quotes s’actualitzen cada setembre segons el pressupost aprovat en la corresponent Assemblea General de Cooperativistes i són 
comunicades al Consell Escolar. 
En l’Assemblea General de Cooperativistes s’aproven els comptes anuals de la Cooperativa i, si s’escau, es poden ajustar les quotes i/o 
establir derrames per cobrir els dèficits.
Els rebuts es giren pel banc entre els dies 5 i 8 cada mes, de setembre a agost.

BUS A

BUS B


