
Benvinguts i benvingudes 
al Margalló! 

Sabem de la dificultat de triar escola per la vostra canalla, tots 
volem la millor formació pels nostres fills. Després de donar-li 
moltes voltes, hem pensat que la millor manera de conèixer el 
Margalló és a partir de l’experiència de la nostra comunitat 
escolar. Per aquest motiu, trobareu en aquest full una breu 
explicació del què fa l’AMPA i al nostre web, tota la 
informació i imatges de les activitats que es fan amb les 
famílies. Us convidem a donar un cop d’ull. També podeu 
donar la vostre opinió a través de Twitter i adreça mail 
ampamargallo@gmail.com, visitar el nostre facebook i fer les 
consultes necessàries a través de tots aquests canals. Per últim, 
teniu el nostre telèfon 615630480 on atenem només 
whatsapp. Esperem que us sigui d’utilitat!  

A continuació us deixem un tastet d’ imatges. Si en voleu veure més 
visiteu el nostre web http://ampamargallo.entitatscastelldfels.cat
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SERVEISQUI SOM I QUÈ FEM SERVEI MENJADOR 
I TEMPS DE MIGDIA 

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

L’AMPA és una entitat sense finalitat lucrativa que representa els interessos 
de les famílies dels alumnes de l’Escola 

a.Facilitem la comunicació entre les famílies i l’Escola i promovem la participació 
d’elles en la gestió del centre així com la seva representació (formem part del 
Consell Escolar) 

b.Col·laborem en diferents activitats del centre com els espais d’infantil i cicle 
inicial, construir el Carnestoltes o transformar els patis. 

c.Acollim les activitats de formació dels pares i mares que proposa l’Ajuntament i 
altres entitats. 

d.Promovem tota mena d’activitats lúdiques, culturals, físiques i esportives. 

e.Creem comunitat a l’escola amb organització de festes pròpies de l’associació 
com una xocolatada, un dinar de germanor o la festa de la primavera.

Per	tot	això,	ens	organitzem	en	delegats i comissions	amb	l’ajuda	desinteressada	de	
voluntaris	i	voluntàries.	

Tu	també	pots	formar-ne	part!

La	concepció	d’aquest	servei	per	part	de	la	Fundació	Catalana	
de	 l’Esplai	 com	 a	 servei	 integral	 més	 enllà	 de	 l’àpat,	 ens	
permet	 potenciar	 l’adquisició	 d’hàbits	 alimentaris	 i	 socials.	
Enguany,	ha	engegat	un	projecte d’autonomia	on	els	infants	

posen	en	pràcIca	aquests	hàbits.	Els	infants	de	P3	i	P4	dinen 

a l’aula.	

A	 banda	 del	 temps	 dedicat	 al	 dinar,	 s’ofereixen	 un	 conjunt	
d’ac3vitats educa3ves i de lleure  (acIvitats	dirigides,	 jocs,	
tallers).	Els	infants	de	P3	poden	fer	migdiada.	

A	més,	obrim	la biblioteca	escolar	dos	dies	a	la	setmana	per	

tal	que	els	infants	puguin	fer-ne	ús	(acIvitats	de	foment	de	la	
lectura,	 consulta	 i	 préstec,	 treballs	 de	 grup,	 avançament	 de	
deures,	etc.)	

Més	 enllà	 de	 l’objecIu	 de	 facilitar	 la	 conciliació	 de	 la	 vida	
familiar	 i	 laboral,	 l’oferta	 d’acIvitats	 extraescolars	 de	
Fundesplai	 cerca	 desenvolupar	 habilitats	 psicomotrius,	
arRsIques	i	socials	de	la	canalla.	Moltes	d’elles	estan	lligades 
a en3tats del municipi,	 permetent	 així	 una	 conInuïtat	 de	

l’acIvitat	després	de	l’escola	primària.		

El	serveis	que	s’ofereixen	són:	

-Servei	de	bon	dia	(acollida	maInal)	i	de	retard	(a	les	tardes)	

-AcIvitats	extraescolars	(esporIves,	lúdiques	i	arRsIques)	

-AcIvitats	familiars		

-Casals	(Hivern,	Primavera	i	EsIu)	

-Monogràfics
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