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benvinguts i 

benvingudes! 

curs 2019-2020 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Benvinguts i benvingudes al curs 2019-2020. 

 

Hola famílies! 

Un any més, l’escola obre les seves portes per iniciar un curs escolar, el 2019-2020. Serem uns 190 alumnes, 

14 mestres i més de 10 col·laboradors entre personal no docent i de serveis.  

 

Durant aquest curs, és objectiu de l’equip educatiu treballar la continuïtat del nostre projecte. Per tal 

d’aconseguir-ho volem anar donant forma i consolidant la línia d’escola que ens proposem; també volem 

comptar amb tota la comunitat educativa, ja que creiem fermament en la idea que tots i totes formem 

part d’un projecte comú i que educar té sentit quan tots anem en la mateixa direcció. 

 

Junts podem fer un nou espai de reflexió, de participació, de compromís, junts podem acompanyar els 

nostres nens i nenes en el que se’ns dubte és la nostra gra fita: formar persones capaces de crear un món 

millor. 

 

 

Us donem la benvinguda i us desitgem un molt bon curs! 

 

Equip Educatiu 
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En aquest dossier recollim les dades organitzatives per al curs 2019-2020: 

 

 

 El Consell Escolar        

 El Projecte Educatiu       

 Calendari i horari       

 Equip Educatiu        

 Reunions de curs amb les famílies      

 Quota de material socialitzat, sortides i activitats    

 Festes a l’escola        

 Normes de funcionament       

 Associació de famílies        

 Els delegats i delegades de classe      
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Membres del Consell Escolar 

 

L’òrgan de màxima decisió a l’escola és el Consell Escolar. Està format per representants dels mestres, 

representants de les famílies i un representant de l’administració local. Les famílies trien, mitjançant votació, 

els seus representants quan es convoquen eleccions. És molt important participar en aquestes eleccions i 

conèixer les persones que es presenten perquè després prendran decisions que afecten el funcionament 

general del centre (horaris, quotes, programes educatius ...). L’Associació de Famílies també hi té un 

representant que es tria d’entre els membres de la Junta. La composició del nostre Consell Escolar és, en 

aquest moment, la següent: 

 

Magda Román Presidenta  

Ingrid Herrero Cap d’estudis  

Rafa Navarro Regidora o representant Ajuntament  

Bea Álvarez Representant sector professors  

Laia Olea Representant sector professors  

Lidia Jové 

Maria Villamón 

Representant sector professors 

Representant sector professors 

 

 

Diego Da Pra Representant sector professors  

Josep Manuel Navarro Representant sector pares/mares 

d’alumnes 

 

Meritxell Segués 

 

Verónica Yeste                    

Representant sector pares/mares 

d’alumnes 

Representant sector pares/mares 

d’alumnes 

 

Sheila Santín Representant AFA  

Miguel Chamorro Representant del PAS  

Berta Sancho Secretària  
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El Projecte Educatiu 

 

ESCOLA  BASADA  EN  LA  CONVIVÈNCIA 

Una  escola que busca la complicitat de les famílies i els mestres en la tasca d’educar els nens i nenes, 

basada en la transparència i les bones relacions. 

 

. Activitats obertes a les famílies 

. Mostres de treballs i exposicions 

. Festes tradicionals i d’escola 

 

ESCOLA  ON  ELS  PRINCIPALS  PROTAGONISTES  SÓN  ELS NENS  I  NENES  

Una escola que estimula les capacitats dels alumnes per posar en pràctica de manera integrada 

coneixements, habilitats i actituds que els facin competents en l’aprenentatge. Una escola que respecta 

les individualitats i els diferents ritmes d’aprenentatge. 

 

. Horari dividit en franges 

. Propostes d’habilitats 

. Propostes de treball  

. Propostes d’investigació  

. Propostes d’expressió 

. Agrupaments intercicles 

 

Una escola que promou una educació integral. Una escola basada en un model humà solidari, cooperatiu 

i responsable. 

 

. Sortides i colònies 

. Serveis complementaris (menjador, activitats extraescolars, transport) vinculats al projecte 

educatiu 

. Treball d’hàbits saludables (pla de consum de fruita) 

. Hort escolar 

. Festes d’escola amb participació de tota la comunitat educativa 

. Consell de nens: municipal i d’escola 

. Obrim portes 
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CALENDARI I HORARI      Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny 

 

Inici classes: 12 de setembre de 2019 

 

Darrer dia classes: 19 de juny de 2020 

 

 

Vacances Nadal: del 21 de desembre de 2019 

al 7 de gener de 2020 

Vacances Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 

Dies de lliure disposició: 4 de novembre de 2019 

 13 de març de 2020 

 4 de maig de 2020 

 1 de juny de 2020 

 

Dies festius locals: 24 de febrer de 2020 
 

 

Horari lectiu  9h-12.30h 

15h-16.30h 

Horari lectiu (jornada continuada)* 9h-13h 

 

Horari menjador  12’30h-15h 

Horari menjador (jornada continuada)* 13h-15.30h 

 

*jornada intensiva: el 20 de desembre i del 8 al 19 de juny 2020 

 

 

HORARI CONSERGERIA 

8h – 13h i 14.45h – 17.30h 

HORARI ADMINISTRATIVA 

Dimarts i divendres de 8h a 14.30h 

 

 

HORARIS VISITES EQUIP DIRECTIU 

 

Directora divendres de 12.30h a 14h 

Cap d’Estudis dijous de 9h a 10h 

Secretària dijous de 15h a 16:30h 
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Equip Educatiu 

 

EQUIP DIRECTIU: 

Directora: Magda Román Fargues 

Cap d’estudis : Ingrid Herrero de la Varga 

Secretària: Berta Sancho Serrat 

 

COORDINADORS/ES: 

Coordinadores de cicle: Laura Ferrer 

Informàtica: Manel Calvo 

Llengua i interculturalitat: Lídia Jové 

Riscos Laborals:  

 

TUTORIES I ESPECIALITATS: 

Pilar Sáiz Tutora P3 

Georgina Costa Tutora P4 

Beatriz Álvarez Tutora P5 

Laia Olea Tutora 2n 

David Pons Tutor 3r  

Maria Villamón Tutora 4t  

Manel Calvo Tutor 5è 

Laura Ferrer Tutora 6è 

Laia Olea Espec. de música/Reforç  

David Pons Espec. E. F./psicomotricitat 

Lidia Jové Espec. d’anglès 

Susana Díaz/Laura Pocurull Espec. d’anglès 

Rosa Tort Reforç 

Magda Román Reforç 

Ingrid Herrero Reforç 

Berta Sancho Reforç 

 

L’horari d’atenció a les famílies per part dels tutors i tutores és el divendres de 12:35h a 13.45h 

 

Atenció Serveis Educatius: 

Isabel Henrich (EAP) 



 

 

7 
 

Núria Nogué (ELIC) 

Lourdes Garcia (Treballadora social) 

La psicòloga de l’Equip d’Atenció Psicopedàgògica atén el centre els divendres.  

El Pla d’Actuació dels Serveis educatius al centre es planifica conjuntament amb la direcció del centre, 

coordinant amb  la comissió d’atenció a la diversitat.  

 

Personal d’Administració i Serveis: 

Administrativa (Departament d’Ensenyament):  

Marta Massa 

Consergeria (Ajuntament):  

Miquel Chamorro 

 

Neteja:   

Empresa contractada per l’Ajuntament: LIMASA 

Mª Reyes Cabello 

Servei de menjador 

El servei de menjador està gestionat per l’AFA, mitjançant l’empresa 9naturalcuina. Els pagament es fan 

per domiciliació bancària. 

Aneu al web de http://naturalcuina.com/  i cliqueu a l’apartat inscripcions per realitzar-la. 

La coordinadora és la Rafi Mesones. L’horari d’atenció a les famílies és de 9 a 10h al menjador i al telèfon 

600 23 91 19. Per qualsevol qüestió abans del 12 de setembre us podeu adreçar a 

menjadormarnovamail.com. 

Cada mes us farem arribar el menú via email. 

Servei de transport 

El servei de transport està gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Els horaris i parades són els 

següents: 

MATÍ: 

8:35 Cementiri 

8:40 Gran Via-Riera 

8:45 Gran Via-Condis 

8:50 Escola 

TARDA: 

16:25 Escola 

             16:35 Cementiri  

16:40 Gran Via-Riera 

16:45 Gran Via-Condis 

 

(Full de sol·licitud del servei de transport) Un cop realitzada la sol·licitud online heu de portar una 

còpia la centre. 

http://naturalcuina.com/
http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=13547
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Reunions de curs amb les famílies 

Durant el mes de setembre, cada tutor/a organitzarà una reunió amb les famílies del seu curs. És 

convenient l’assistència dels pares i les mares, tant  per la seva informació com per l’intercanvi que suposa. 

El calendari és el següent: 

 

CURSOS DIA HORA Mestres 

Menjador A determinar  Empresa menjador-equip d’AFA 

P3-P4-P5 26 setembre  

17.00h 

Tutors + Equip directiu 

2n 25 setembre Tutors + Equip directiu 

3r-4t 25 setembre Tutors + Equip directiu 

5è-6è 30 de setembre Tutors + Equip directiu 

 

 

Quota de material socialitzat 

El material fungible que els nens i nenes necessitaran per treballar serà d’ús socialitzat. Això vol dir que les 

famílies pagareu una quota anual i l'escola s’encarregarà de comprar el material.  

Aquest any s’ha signat el conveni “Programa de Socialització de llibres i digitalització, innovació i material 

educatiu” de 23.209,45 euros amb l’Ajuntament que subvenciona tots els alumnes de l’escola residents al 

poble i que permet que la quota final sigui de 35€. 

 

Quota abans del 

31 d’octubre 

sense subvenció 120€ 

amb subvenció 35€ 

 

 

Sortides i activitats 

Durant el curs realitzarem algunes sortides i excursions fora del recinte escolar i colònies. L’objecte 

d’aquestes sortides és sempre pedagògic i creiem que és important l’assistència de tots els nens i nenes. 

El calendari de sortides i colònies se us mostrarà a la reunió del vostre curs. 

Per a les sortides i activitats que realitzem durant el curs fareu una única autorització que tindrà validesa 

per a totes elles (annex: autorització sortides). Els diferents imports de les sortides, així com els terminis per 

fer-los efectius, seran comunicats durant el curs. 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/3148e7_92ddcbca531c404f919cb7bddb92ed11.pdf
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Sistema de pagament 

El pagament del material i de les sortides es realitza a través del TPV, no s’admetran pagaments en 

metàl·lic. (veure apartat b i annex al final del dossier). 

 

a. Físicament amb la targeta amb banda magnètica que us facilita a l’escola (terminal situada 

a consergeria). 

b. Físicament, amb la targeta amb banda magnètica que es facilita des de l’escola (terminal 

situada a consergeria) més una targeta MasterCard de correus que cal anar a comprar.  

c. Virtual des de la pàgina https://tpvescola.com amb l’usuari que surt a la targeta i la 

contrasenya zx1234. 

d. Descarregant l’aplicació per al mòbil amb l’usuari de la targeta i la mateixa contrasenya. 

 

Festes a l’escola 

A l’escola treballem algunes de les festes més característiques de la nostra cultura. Les festes ens ajuden a 

marcar el pas del temps i a conèixer millor el nostre entorn, formen part de la nostra memòria col·lectiva. El 

seu contingut forma part del nostre projecte curricular. 

També hi ha festes que són pròpies de la nostra comunitat educativa i que obrim parcialment a les famílies 

ja que ens agrada mostrar allò que fem, les coses que els nens i les nenes aprenen i compartir amb 

vosaltres els valors del nostre projecte educatiu. Les famílies rebreu un programa d’aquestes festes, on 

també us informarem de quina manera podeu col·laborar o participar.  

 

El calendari de festes i celebracions per a aquest curs és el següent: 

 

Data Sortida Àmbit  

31d’octubre 
Sortida 

Tardor 

Natura 

Convivència 

Tradicions 

18 o 19 de 

desembre 

Concert  

d’hivern 

Música 

Tradicions 

30 de gener Dia de la pau Valors socials 

23 d’abril 
Jocs florals 

Primavera 

Dimensió literària 

Tradicions 

18 de juny Estiu 
Convivència 

Educació física 

19 de juny Comiat 

 

Convivència 

  

 

 

https://tpvescola.com/
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Normes de funcionament 

 

Relació amb les famílies 

Volem que l’entrada i la sortida de l’escola es faci de manera tranquil·la i relaxada.  

La porta del carrer s’obrirà uns minuts abans de les 9h per tal que pugueu esperar-vos al pati de l’escola. 

Durant aquesta estona, no es permet jugar a futbol. A les 9h els nens i les nenes podran dirigir-se a les seves 

aules pel passadís per entrar per la porta principal de cada mòdul. Els familiars acompanyants dels 

alumnes d’infantil poden romandre ½ h per tal de poder adaptar-nos al ritme de cada família, també 

tenen l’opció d’anar arribant durant aquesta mitja hora però ho faran per la porta del carrer Can Pou. A 

partir de les 9.30h, els alumnes entraran sols a l’aula. Els familiars dels alumnes de 1r i 2n podran 

acompanyar-los i entrar a les aules durant 10 minuts. Tant a parvulari com a  cicle inicial els familiars 

hauran d’entrar a les aules per recollir els seus fills/es. 

A partir de 3r, els alumnes entren i surten per la porta del davant del seu mòdul i marxen sols de l’escola. 

A les 12.40h i a les 17.00h, tancarem la porta del carrer Rafael de Casanovas i haureu de sortir per la porta 

de Can Pou per poder garantir un bon funcionament i la seguretat necessària en una escola. 

En cas que alguna família romangui a l’escola fins les 17.00h, cal que tingui cura que la font quedi tancada 

i les joguines recollides. 

 

Els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial es lliuraran al pare o mare, en el cas que algun dia vulgueu 

que ho faci una altra persona que no sigui l’habitual, haureu de fer arribar una autorització signada, això 

inclou festes d’aniversari (recollida alumnes) o correu a la classe. En el cas que algun alumne d’educació 

infantil o cicle inicial no sigui recollit a l’hora de sortida, intentarem localitzar la família per tal que autoritzi a 

que una altra el reculli. Si el fet es produeix al migdia, es deixarà l’alumne/a a càrrec del servei de 

menjador i haurà d’abonar el preu de menú esporàdic. 

 

Si us cal recollir un alumne fora de l’horari habitual de sortida us caldrà avisar amb anterioritat per escrit 

amb nota o correu. 

 

Si us cal arribar fora de l’horari d’entrada habitual perquè heu d’assistir a una visita mèdica o similar, 

podreu fer-ho a qualsevol hora, dins l’horari lectiu i serà imprescindible presentar el justificant escrit estès 

per l’organisme corresponent. Per raons organitzatives, no es podrà arribar fora d’horari durant el temps de 

menjador. 

 

L’escola es comunicarà amb vosaltres a través del correu electrònic, haureu de vetllar perquè el centre 

tingui el contacte actualitzat. Vosaltres podeu utilitzar el correu per parlar amb el vostre tutor o tutora sobre 

aspectes concrets i puntuals. 

Si el que voleu és parlar amb més amplitud, tindrem entrevistes programades. Aquestes trobades poden ser 

sol·licitades tant per la família com pel professorat  i es realitzaran, si és possible, dins l’horari d’atenció de 

què disposa cada tutor i tutora. Aquest horari el coneixereu durant la reunió d’inici de curs. 

 

http://media.wix.com/ugd/3148e7_e58c758a740e45199ab7704427efaff1.pdf
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En cas que vulgueu parlar amb un mestre especialista us heu de dirigir abans al tutor o tutora. 

Les famílies d’educació infantil rebreu dos informes escrits al llarg del curs sobre el desenvolupament del 

vostre fill o filla. A primària, se’n lliuren tres, un al final de cada trimestre. 

Cal justificar totes les absències. Si és possible, es farà amb anterioritat i mitjançant un correu. Si això no pot 

ser, es farà el dia que s’incorpori el nen o nena. 

 

Per a qualsevol pregunta, inquietud o aclariment no dubteu a parlar amb nosaltres, l’educació dels vostres 

fills i filles és una tasca que compartim i cal buscar la complicitat entre nosaltres. 

 

Participació de les famílies 

Ja sabeu que ens agrada comptar amb les famílies i demanar-vos la col·laboració per portar a terme 

algunes activitats. La vostra participació és important: us permet conèixer millor l’escola, ens ajuda a 

explicar-vos com treballem i, en temps de retallades, pot ser un reforç que permeti portar a terme alguns 

projectes que ja tenim engegats. Més endavant també us demanarem col·laboracions “fixes” per a l’obrim 

portes i puntuals per les propostes d’investigació que portem a terme. 

Obrim Portes: totes els tardes de divendres necessitem la vostra col·laboració per formar part del diferents 

tallers i espais que organitzem, caldrà que us apunteu a la graella que es penjarà cada dilluns a la pissarra 

del mòdul 2 però si no us apunteu no passa res podeu venir i segur que tindreu lloc! 

Esmorzars 

Els nens i nenes han d’esmorzar de forma completa a casa i no han de venir en dejú a l’escola. L’esmorzar 

a casa és un hàbit i, per tant, susceptible de ser educat. I és en aquestes edats que els hàbits s’han d’anar 

consolidant. Si el nen interioritza l’hàbit d’esmorzar abans d’iniciar la seva activitat, aquest perdurarà al 

llarg de la seva vida i contribuirà a una vida saludable. 

Per fer un esmorzar complert (làctics, farines i fruita), els nens i nenes han de llevar-se amb el temps suficient 

per rentar-se, vestir-se, esmorzar tranquil·lament i sortir cap a l’escola amb l’energia necessària per 

emprendre una altra jornada i, si es vol aconseguir tot això, han de dormir les hores que necessiten, anant a 

dormir d’hora, per poder despertar-se descansats. 

El que portin de menjar a classe ha de servir per trencar el matí i ha de ser lleuger: fruita, cereals, fruits secs 

o entrepans petits. No es permet la pastisseria industrial ni els sucs, els làctics o similars.  

Formen part del projecte Fruita a l’escola i durant una setmana al mes repartirem fruita per esmorzar ja us 

ho direm amb antelació tingueu-ho en compte pels petits.  

Celebracions d’aniversari i regals 

No es poden portar pastissos, ni llaminadures ni regals ni invitacions. 

 

Telèfons mòbils 

Els alumnes no poden utilitzar telèfons mòbils a l’escola. Si és necessari que el portin a sobre, caldrà que els 

expliqueu que han de tenir-lo desconnectat fins que surtin del centre. No el poden utilitzar sense supervisió 

d’un adult i no el poden fer servir per enregistrar imatges. 
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Està prohibida la captació d’imatges dins el recinte escolar i a les sortides (en cas que feu 

d’acompanyants), sense autorització escrita de la direcció del centre. El centre enregistra imatges i en fa 

difusió en els seus canals de comunicació (web, sites, correu, blogs...) Per tal que els vostres fills puguin sortir 

en aquestes imatges,  ens cal una autorització, la mateixa que es va fer en la matrícula. Si alguna família 

vol canviar l’estat de l’autorització ha de passar pel despatx i sol·licitar-ho. 

 

Salut 

Quan un nen o una nena presenta símptomes de malaltia cal que es quedi a casa, perquè a l’escola no el 

podrem atendre amb la deguda atenció i potser font de contagi per als seus companys. És important no 

portar a l’escola el nen o la nena que: 

 

◦ tingui febre, malestar general, dificultats a l’hora de respirar, tos, mal de coll, mal d’oïda, vòmits, 

diarrea ... 

◦ mostri erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que no és contagiós) 

 ◦ tingui fongs 

 ◦ estigui infestat de pediculosi (polls) 

 

Com a norma general, no podem donar medicaments a l’escola. Si és totalment necessari, caldrà una 

prescripció mèdica que indiqui nom del nen o nena, nom del medicament, dosificació i horari 

d’administració i l’autorització signada de la família (administració de medicament). No deixeu mai un 

medicament dins la bossa o motxilla sense avisar els mestres. Si el medicament necessita refrigeració caldrà 

que us recordeu de recollir-lo de la nevera o bé en tingueu un només d’ús exclusiu de l’escola, que es 

quedi aquí. 

 

En el cas que un nen o nena tingui febre, podem administrar-li paracetamol, mentre esperem que el 

vingueu a buscar, sempre i quan ho hagueu autoritzat per escrit en el full corresponent (autorització 

antitèrmic). 

 

Quan un nen o nena presenti símptomes de malaltia o prengui mal en horari escolar es trucarà a les 

persones de contacte de la fitxa de dades perquè el vinguin a buscar a l’escola, només se’l portarà al 

metge en cas d’emergència. 

 

Les famílies fareu arribar a l’escola la fitxa sanitària de l’alumne/a on especificareu aquelles dades d’interès 

sobre la seva salut. Heu d’adjuntar els certificats o informes mèdics que creieu oportú(fitxa sanitària). 

 

Joguines 

 

L’escola no es responsabilitza de les joguines de casa que els nens i nenes portin a l’escola per això 

aconsellem que no les portin i intentem que els nens i les nenes juguin amb el que ja tenim a l’escola. No es 

permeten les joguines bèl·liques o que fomentin la violència. 

http://media.wix.com/ugd/3148e7_4ab74208df6b40cf9718ed1598ee896f.pdf
http://media.wix.com/ugd/3148e7_97cbdd58a1b5446a8b04dc1d18f4e7fa.pdf
http://media.wix.com/ugd/3148e7_97cbdd58a1b5446a8b04dc1d18f4e7fa.pdf
http://escolamarnova.wixsite.com/escolamarnova/descarregat
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L’associació de famílies 

 

L’AFA és el conjunt de famílies  que s’associen per complementar la tasca pedagògica del centre i els 

serveis que ofereix l’escola, tenint en compte les necessitats de les famílies. El funcionament de l’AFA és 

assembleari i compta amb una Junta formada per famílies voluntàries. Una de les seves funcions més 

importants és la col·laboració en activitats organitzades per l’escola.  

Fer-se soci de l’AFA repercuteix directament en la participació de les famílies a l’escola ja que tenen una 

assegurança que les cobreix en cas d’accident, és per això que qualsevol familiar que vulgui participar en 

el dia a dia de l’escola ha de ser-ne membre. 

La quota de l’AFA és voluntària. 

 

 

Els delegats de classe 

 

És el pare, mare o tutor/a legal d’un alumne/a del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir 

aquest paper. Els delegats són escollits cada nou curs en la reunió d’inici de curs. Té com a funcions: 

 

1 Mantenir el contacte directe amb el tutor/a de la seva classe per tal de rebre informació dels objectius 

generals i de les activitats que es duguin a terme amb el seu grup-classe i trametre les inquietuds i interessos 

dels pares i mares del seu grup.  

 

2 Motivar les famílies del seu curs per tal d’integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, 

reutilització de llibres, equips de treball, conferències, etc.).  

 

3 Assistir a les reunions que convoqui la presidenta de l’AFA.  

 

4 Col·laborar amb la Junta de l’AFA en tots aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla del curs.  

 

5 Mantenir informat al seu col·lectiu, en base a allò que es determini des d’un òrgan competent (òrgan del 

centre, AFA, etc.). 

 

6 Tenir cura de la recepció i organització de la informació que els sigui facilitada, tant per part dels òrgans 

del centre (Consell Escolar, Claustre, Equip directiu, AMPA…) com del respectiu tutor o tutora de la seva 

classe.  

 

 

 

 

Recordeu que podeu trobar tots els documents necessaris i més informació a la pàgina web de l’escola. 

http://escolamarnova.wixsite.com/escolamarnova
http://escolamarnova.wixsite.com/escolamarnova
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                                                                                                                                                  PAGAMENTS METÀL·LIC 

 

 

Benvolgudes famílies 

Enguany l’escola no farà cap cobrament en metàl·lic, per poder facilitar a els pagaments us posem en 

coneixement la Targeta Correus Prepagament que de ben segur us pot ser molt útil. Es tracta d'una targeta 

MasterCard de prepagament acceptada arreu. La targeta us permetrà carregant-la amb l’import exacte 

que considereu oportú. I a més, es pot recarregar des de l’oficina de correus amb tota comoditat. 

D’altra banda, la targeta disposa d'una aplicació mòbil associada amb múltiples funcions, com la de 

consultar el saldo o bloquejar-la fàcilment en cas de pèrdua. 

La Targeta Correus Prepagament té un únic cost de 6€, sense comissions de manteniment, no està 

associada a cap número de compte bancari i es pot recarregar a qualsevol oficina de Correus, des de la 

Web o des de l’APP. Amb un preu d’1€ per recàrrega. 

 

 

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició. 

Ben cordialment, 

 

            Equip directiu             

 

 

                        Oficina de Correos de Premià de Mar 

                 C/Gran Via LLuis Companys 121 

                                         Premià de Mar 

                         Tel. 937522693  
                      

 

 


