
 

 
 

         Barcelona, 9 de setembre de 2021 
 
 

Benvolgudes Famílies: 

Una salutació a totes i a tots en aquest inici de curs! 

L’escola es reafirma en la importància a l’alimentació per als vostres fills i filles.  Considerem 

que es un factor que forma part de l’educació i la formació integral de l’alumnat. Per aquest 

raó cerquem millorar,  poc a poc,  els seus hàbits alimentaris  seguint la guia de “L’alimentació 

saludable en l’etapa escolar”, i que els docents els puguin treballar amb els infants i joves.  

En aquesta línia us comuniquem que hem arribat un acord amb HOSTESA AMETLLER ORIGEN, 

per tal que sigui el nostre proveïdor d’alguns dels productes dels nostres menús escolars a 

partir del proper 13/09/2021.  AMETLLER ORIGEN, és una empresa que molts de vosaltres 

coneixeu i que es caracteritza per oferir un estàndard de qualitat i proximitat en els seus 

productes. Aquesta empresa ens auditarà periòdicament tot vetllant perquè es compleixin els 

acords. 

Els productes que ens subministrarà AMETLLER ORIGEN seran: 

a) Tots el làctics 

b) les Hortalisses i Verdures Fresques. (Les verdures congelades seran la mongeta verda, 

els pèsols i la minestra) 

c) Tota la Fruita. 

Des de l’Escola estem segurs que aquest canvi serà una millora qualitativa per als vostres 

filles/fills.  Seguim treballant altres aspectes per anar millorant i adequant el servei del migdia. 

Us volem, també,  informar dels preus que aplicarem aquest nou curs que comencem. 
 
PREU PER 5 DIES A LA SETMANA ..... 85,66 euros (setembre) +  171,21 euros (d’octubre a maig) 
PREU PER 4 DIES A LA SETMANA ..... 70,49 euros (setembre)+ 140,98 euros (d’octubre a maig) 
PREU PER 3 DIES A LA SETMANA ..... 55,36 euros (setembre)+ 110,68 euros (d’octubre a maig) 
PREU DE TIQUET ESPORÀDIC ..........  9,20 euros 
 
Només es descomptaran les absències de 5 o més dies seguits o per confinament. 

 
Quedem, com sempre, a la vostre disposició per qualsevol aclariment. 
 
Salutacions 
 
 
Titular del Centre 


