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CLUB DE MIGDIA – PLUS (INCLOU TRANSPORT ESCOLAR) 
 

El transport escolar va associat al Club del Migdia, per tant, només pot fer ús d’aquest 
servei l’alumnat usuari fix del Club de Migdia. 

Consulteu disponibilitat i rutes a Secretaria. 

 

Normes que s’accepten en inscriure’s al servei 

 

1. Cal fer la inscripció al servei abans de l’inici de les classes, que es realitza 
exclusivament a través del corresponent formulari disponible a la pàgina web de 
l’escola. 

 
2. Durant el curs, les altes i les baixes s’han de comunicar abans del dia 25 del mes 

anterior. 
 
3. El preu del servei es carrega juntament amb el rebut escolar del mes. 
 
4. Cada mes es presenta a cobrament l’import corresponent al mes anterior excepte el 

mes de setembre, que es facturen 15 dies.  
 
5. Sortides o excursions: l’alumnat rebrà una bossa amb el pícnic. 
 
6. Les faltes d’assistència dels alumnes fixes (inclosos els dies de sortides i excursions) 

no donen dret a recuperar l’import del Club de Migdia ja que l’Escola posa a disposició 
el menú escolar en format per emportar. 

 
7. En cas d’absència de llarga durada per malaltia es podrà sol·licitar l’abonament de 

l’import del mes (calculat a preu d’usuari fix) i liquidar els dies assistits a preu d’usuari 
esporàdic. 

 
8. L’autocar arribarà a cada parada dins d’un període horari establert que les famílies 

coneixeran. L’alumnat haurà de ser-hi dins aquest marge ja que l’autocar no espera. 
 
9. Per conèixer la situació de l’autocar, es facilitarà a les famílies dels usuaris l’accés a 

una aplicació, accés el cost del qual és inclòs en el preu del servei. 
 

10. Durant el servei s’apliquen les normes de convivència del centre, amb el règim 
disciplinari corresponent. 

 

 



Preu del servei: 
 
 
 

Curs 2022/23 

CLUB DE MIGDIA - PLUS 

Preu Ordinari (*) 

11,30 € 

MES Dies Preu mes 

Setembre 19 214,70 € 

Octubre 19 214,70 € 

Novembre 21 237,30 € 

Desembre 12 135,60 € 

Gener 17 192,10 € 

Febrer 19 214,70 € 

Març 22 248,60 € 

Abril 14 158,20 € 

Maig 22 248,60 € 

Juny 15 169,50 € 

Totals 180 2.034,00 € 

 
(*) El preu del servei per a l’alumnat amb necessitats especials de suport es calcularà individualment. 


