
 

 

 

  

AMPA ESCOLA MARGALLÓ 

Curs 2020-2021 



 

GESTIÓ INTEGRAL 

Comença un nou curs escolar, el curs 2020-2021, ple d’il·lusions, somriures i 
aprenentatges que ens estan esperant. 

  
A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació pràctica i 

necessària respecte a la gestió integral dels diferents serveis que ofereix l’AMPA de 
l’Escola Margalló.  

  
Un curs més, l’AMPA de la vostra escola ha confiat aquesta gestió integral a 

Fundesplai, entitat que  és dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure.  
  

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’horari és de 7:45 a 9:00h del matí (hora d’entrada a l’escola).  

El servei restarà obert tots els dies lectius del curs de dilluns a divendres. 

Aquest servei es pot utilitzar de manera fixe o de manera esporàdica.  

MODALITATS DE PAGAMENT 

 FIXE. Mitjançant rebut domiciliat mensual, en funció de la franja horària que es 

fa ús. 
 ESPORÀDIC. Compra de tiquet el mateix dia a la coordinadora del servei, o rebut 

bancari domiciliat a mes vençut. 
 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. 
 El cobrament es farà per avançant, entre el dia 1 i 5 de cada mes al número de 

compte facilitat per la família, excepte el mes de setembre que es farà entre el 
25 i el 28 del mateix mes.  

 En cas de devolució del rebut bancari, la família es farà càrrec de les despeses 
bancàries ocasionades. 

 El no pagament de la quota significarà la baixa immediata del servei, fins que 

aquesta no estigui completament abonada. 

 

 

 

 

 



 

  

SERVEI DE TEMPS DE MIGDIA  

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’horari del servei  és de 12:30 a 15:00h.  

El servei restarà obert tots els dies lectius del curs de dilluns a divendres. 

MODALITATS DE PAGAMENT 

 FIXE. Mitjançant rebut domiciliat mensual. Es considera usuari fixe qualsevol 
infant que estigui inscrit al servei 3 dies a la setmana o més.  

 
 ESPORÀDIC. Compra de tiquet el mateix dia a la coordinadora del servei, o rebut 

bancari domiciliat a mes vençut. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. 

 El cobrament es farà per avançant, entre el dia 1 i 5 de cada mes al número de 
compte facilitat per la família. 

 En cas de devolució del rebut bancari, la família es farà càrrec de les despeses 

bancàries ocasionades (3,20 €) per rebut.  
 El no pagament de la quota significarà la baixa immediata del servei, fins que 

aquesta no estigui completament abonada. 

 Les devolucions: si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva 

absència a la coordinadora del menjador abans de les 9.30h del dia en qüestió, 

s’abonarà, en el rebut del mes següent, el 100%. 

  

EXTRAESCOLARS  

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’horari del servei  és de 16.30 a 17.45h.  

El servei restarà obert tots els dies lectius del curs de dilluns a divendres en funció les 

inscripcions.  

MODALITATS DE PAGAMENT 

Mitjançant rebut domiciliat mensual. 

 
 

 
 

 

 



 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. 

 El cobrament es farà per avançant, entre el dia 1 i 5 de cada mes al número de 
compte facilitat per la família. 

 En cas de devolució del rebut bancari, la família es farà càrrec de les despeses 
bancàries ocasionades (3,20 €) per rebut.  

 El no pagament de la quota significarà la baixa immediata del servei, fins que 
aquesta no estigui completament abonada. 

 Les activitats extraescolars compten amb el suport de l’Ajuntament de 

Castelldefels. 

ALTRES SERVEIS 

CASALETS   

 Amb l’inici de curs i fins que comencin les activitats extraescolars al mes 

d’octubre, l’AMPA de l’Escola Margalló ofereix el servei de casalet de setembre. 

L’horari del servei és de 16.30 a 17.45h de dilluns a divendres.  

 Al mes de juny i coincidint amb l’horari de jornada intensiva que fa l’escola, 

l’AMPA de l’escola Margalló, ofereix el servei de casalet de juny. L’horari del servei 

és de  15.30 a 16.45h de dilluns a divendres.  

CASALS DE VACANCES 

 L’AMPA de l’Escola Margalló, ofereix els serveis de Casals de Nadal, Setmana 

Santa i Estiu,  cobrint els períodes de vacances que fa l’escola. L’horari dels Casals 

es de 8 a 17h dividit en franges horàries en funció de les necessitats de les 

famílies, de dilluns a divendres.  

ALTRES  

 Les quotes pel proper curs 20-21, estan pendents de revisió per part de l’AMPA i 

Fundesplai.  

 Hi hauran dos tipus de quotes en funció de SOCIS/NO SOCIS de l’AMPA. 

 Si voleu més informació podeu contactar directament amb la Cristina Martin, 

tècnica de seguiment dels serveis que ofereix l’AMPA de l’Escola Margalló.  

 

cmartin@fundesplai.org 

610710372 
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