
 

 

Document a omplir pel centre 

SOL·LICITUD DELS SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS 

Curs escolar 2018-2019 
 

DADES DEL CENTRE -  (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) 
 

Nom centre escolar  

Municipi                                                                                     CP  

Persona de contacte                                                                   Telèfon          

Correu electrònic 

 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
 

Núm. ALUMNES 
OBLIGATORIS 

Nombre d'alumnes usuaris de transport escolar OBLIGATORI 
(perceptiu i gratuït, els alumnes es desplacen obligatòriament del seu 
municipi de residència per anar al centre escolar, que està en un altre 
municipi) 

 
Núm. ALUMNES 
NO OBLIGATORIS 

Nombre d'alumnes usuaris de transport escolar NO OBLIGATORI 
(no preceptiu, el desplaçament es realitza íntegrament dins del mateix 
municipi) 

 

HORARI DEL CENTRE: Indicar hores d'entrada i de sortida (no posar creus) 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Entrada matí      

Sortida migdia      

Entrada tarda      

Sortida tarda      
 

RUTES: PARADES I HORARIS 

 marcar amb una X Si les rutes (parades i horaris) són exactament iguals que les del 
curs actual 

Si les rutes (parades i/o horaris) són DIFERENTS a les dels curs actual, cal que empleneu el 
quadre que us adjuntem (Annex). 
 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 
 Infantil Primària Secundària 

Previsió número d’alumnes Servei Obligatori: desplaçats 
del seu municipi obligatòriament i el servei és gratuït. 

   

Previsió número d’alumnes Servei No Obligatori: el 
servei NO és gratuït. 

   

Horari i dies (Secundària) del servei: 
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