
Escola 
MarE dE déu dE la roca                

Escola 
MarcEl·lí Esquius        

C. Doctor Josep Sagarra, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 837 283
e3001668@xtec.cat
www.escolamarededeudelaroca.cat

C. Brasil, 15
43892 Miami Platja
Tel. 977 811 956
e3010487@xtec.cat
www.marceliesquius.com

Av. de Cadis, 83
43892 Miami Platja
Tel. 977 810 351
e3012095@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/ie-joanmiro

Escola 
Joan Miró        

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser 
admès per primera vegada en un centre públic i 
també quan es vol canviar de centre.

Per més informació visita el web d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. www.web.gencat.cat/es/temes/educacio/

inscripcions, del 23 de març al 4 d’abril a:

Més informació 
a www.mont-roig.cat
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les escoles del municipi

Les tres escoles públiques del nostre municipi, 

l’Escola Mare de déu de la roca a Mont-roig del 

Camp, i les escoles Marcel·lí Esquius i Joan Miró 

a Miami Platja acullen a infants de 3 a 12 anys que 

cursen el 2n cicle d’educació infantil i primària.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp presta 

el servei de menjador escolar a les escoles 

del municipi. Aquest servei és complementari 

i comprèn l’àpat i l’atenció directa dels usua-

La finalitat del servei de  transport escolar és 

facilitar l’accés dels alumnes als centres pú-

blics existents al terme municipal. Les rutes 

destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola 

Joan Miró, l’Escola Marcel·lí Esquius les ges-

tiona el Consell Comarcal del Baix Camp.

Les rutes de transport escolar destinades a 

l’alumnat matriculat a l’Escola Mare de Déu 

de la Roca les gestiona directament l’Ajun-

tament de Mont-roig del Camp mitjançant el 

servei municipal de transport públic munici-

pal de viatgers.

El preu públic del servei de transport escolar 

s’estableix per usuari i dia lectiu, indepen-

dentment de l’ús que se’n faci del servei.

Tarifa 0,75 €/alumne/dia lectiu

Tarifa reduïda 0,60 €/alumne/dia lectiu

Famílies amb dos o més fills/es inscrits en el servei 
de transport escolar.

Gratuït 

Famílies que la renda per càpita dels membres de 
la unitat de convivència no superi el Salari Mínim 
Interprofessional.

acollida matinal

Menjador escolar

Transport escolar

què FEM aMB Els inFanTs?

sErVEis

Facilitem a l’alumne una for-
mació que contribueixi al 
desenvolupament integral de 
la seva personalitat.

Vetllem per fer efectius 
els drets de l’alumne 
en l’àmbit escolar.

Adoptem les mesures edu-
catives alternatives o com-
plementàries que s’escaiguin 
per atendre les necessitats 
específiques dels alumnes i 
en mantenim informada la 
família.

ForMació
inTEGral

drETs 
dE l’aluMnE

aTEnEM 
nEcEssiTaTs

De les 8.30h a les 9.00h

De les 8.30h a les 9.00h

De les 8.00h a les 9.00h

De les 8.00h a les 9.00h

Usuari fix  1/2 hora

Usuari esporàdic  1/2 hora

Usuari fix  1 hora

Usuari fix  1 hora

18,00€ al mes

1,20€ al dia

32,00€ al mes

2,00€ al dia

ris del servei en la franja horària del migdia. 

El preu del servei de menjador escolar és de 

5,80 €/alumne/dia lectiu a les escoles.

“Acompanyem els nens en el seu desenvolupament 
i els seus aprenentatges amb afecte i respecte”

MarcEl·lí Esquius MarE dE déu dE la 

roca Joan Miró

lEs TrEs EscolEs PúBliquEs  
dEl MuniciPi han assoliT 

El niVEll 4, El MàxiM niVEll 
quE Es PoT assiGnar a una 

escola després d’avalUar-ne 
El rEndiMEnT acadèMic 

dE l’aluMnaT i l’EFicàcia 
dEl cEnTrE. 


