
Informacions curs 2022-2023 d’ESO

● Horaris atenció Equip Directiu
○   Titular: Gna Saturnina Ruiz Delgado

■ dimarts de 9:15 a 10:15 h
■ sruiz@santramonsagratcor.cat

○   Director pedagògic: Jordi Amatller i Bou
■ dilluns i dimecres de 9:00 a 10:00 h
■ dimecres i divendres de 15:00 a 16:00 h
■ jamatller@santramonsagratcor.cat

○   Cap d'estudis Infantil i Primària: Joana Cardosa Moreno
■ dilluns de 9:00 a 10:00 h
■ divendres de 15:00 a 16:00 h
■ jcardosa@santramonsagratcor.cat

○   Cap d’estudis ESO: M. Mar Bartolomé Gallego
■ dilluns de 10:00 a 11:00 h
■ dijous de 16:00 a 17:00 h
■ mbartolome@santramonsagratcor.cat

● Horaris atenció secretaria i consergeria
○ Secretària: Cristina Rodríguez Masegosa

■ dilluns a divendres a partir de les 9:00h
■ dimecres i dijous a partir de les 17:00h
■ secretaria@santramonsagratcor.cat

○ Conserges: Diana i Ana
● dilluns a divendres a partir de les 9:00h
● dilluns a divendres a partir de les 15:00h

● Quotes mensuals ESO 98,79 €/mes
Els diferents conceptes d’aquesta quota són:

● Activitats complementàries 47,17 €/mes
● Serveis diversos 51,62 €/mes

(equip psicopedagògic, assegurança escolar, serveis informàtics,
digitalització d’aules, activitats culturals…)

En el rebut de setembre es cobraran els materials
individuals i comuns que utilitzaran al llarg del curs. 22,00 €
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●   Servei de menjador

El servei de menjador funcionarà tots els dies de classe. Les altes o baixes
s’hauran de comunicar abans del 25 de cada mes omplint el formulari d’alta
o baixa a recepció.

El cost del servei de menjador més el monitoratge és facturarà en el rebut de
cada mes, pels dies reals de classe a raó de 9,40 €/dia pels alumnes fixes.

El preu del servei de menjador en dies esporàdics és de 10,50 €/dia. El més
recomanable és sol·licitar a consergeria una targeta amb el codi de barres, i
fer el pagament en un caixer automàtic de La Caixa. En cas de transferència
per línia oberta, el compte és:

ES98 2100 0817 4002 0073 1938

●   Circulars
Les circulars les rebreu al vostre correu electrònic i també les podeu
consultar a la pàgina web i a la plataforma Educamos. Us ho recordarem a
través de l’agenda.
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