
AFA MUNDET 

INFORMACIONS CURS 2019/2020 
Benvolguts/des, 

Des de l’AFA us informen de varies qüestions que poden ser del vostre interès. 

Menjador escolar: Ja estan obertes les inscripcions per poder fer ús del menjador 

el curs següent. Podeu fer ús d’ell, tots els dies de la setmana o dies alterns. El 

preu del menú és de 3,15€ (preu soci) + el cost del monitoratge (us ho informarem 

durant el mes de juliol, depenent de la quantitat d’alumnes inscrits). 

L’horari del menjador és de 2:30 a 3:30. 

El menjador que faran servir és el de la diputació, amb cuina pròpia. 

Els monitors recolliran als alumnes del centre i estaran amb ells l’estona que dura 

l'àpat, tornant a l’institut fins l’hora de la sortida. 

Per inscriure’s cal omplir la fitxa del menjador i fer-la arribar a l’AFA abans del 

dia 15 de juliol, lliurant-la a consergeria, o bé per correu electrònic. 

El cobrament es farà de l’1 al 5 de cada mes per domiciliació bancària. 

Es retornarà només l’import del menú dels dies que no hagi assistit, sempre i quan 

s’hagi avisat prèviament abans de les 9:00 del mati d’aquell dia. El cost del 

monitoratge es cobrarà igualment. 

Extraescolars: 

Us adjuntem l’oferta d’extraescolars. Per inscriure’s cal omplir la fitxa 

d’extraescolars i lliurar-la a l’AFA abans del dia 15 de juliol, a consergeria o per 

correu electrònic. 

L’horari serà de 15:30 a 17:00 hores. 

El preu mensual d’una sessió a la setmana és de 20€ (soci/a), 25€ (no soci/a) 

El cobrament es fa per domiciliació bancària de l’1 al 5 del primer mes que s’apunta. 

Taquilles: 

Les taquilles es repartiran el dia 3 de setembre. Per poder fer ús d’elles heu 

d’omplir la fitxa de taquilles i fer un pagament  de 20€ (soci/a), o de 30€ (no 

soci/a). La primera vegada  que es lloga heu de fer un ingrès de 15€ com a dipòsit, 

que es retornarà quan l’alumne marxi de l’institut. 

En cas que no hi hagi taquilles disponibles es retornarà el pagament que heu fet 

per transferència bancària. 

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte al correu: ampa@agmundet.es o 

al telèfon 687505753. 

 

Barcelona, 08-07-2019 

Junta AFA 
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