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SERVEI D’ACOLLIDA 
MATÍ (SAM) DE 7:45H A 8:45H
•	de 7:45h a 8:45h. 2,30 € diaris
•	de 8:15h a 8:45h. 1,25 € diaris

MIGDIA (SAMI) DE 12:30H A 13:30H
•	 1,80 € diaris.

TARDA (SAT) DE 16:30H A 18:00H
•	de 16:30h a 17:00h. 0,90 € diaris
•	de 16:30h a 17:30h. 1,80 € diaris. 
•	de 16:30h a 18:00h. 2,70 € diaris.

MENJADOR
La seva gestió es duu a terme mitjançant l’empresa 
educativa 7 i TRIA

QUOTES
•	Dia fix (QDF) 2.5 hores. 12:30-15:00 - 6,20 € diaris
•	Dia esporàdic (QDE) 2,5 hores. 12:30-15.00 - 6,80 € diaris 

Els alumnes que es vulguin quedar a dinar de forma 
esporàdica o vulguin comunicar la seva absència o la 
necessitat de dieta astringent, ho hauran de notificar com 
a molt tard el mateix dia del servei, abans de les 10:00 h. 
del matí.

ESMORZARS
Hi ha la possibilitat de demanar entrepà per esmorzar, 
utilitzant les llistes del taulell del costat de la porta 
d’entrada. El preu de l’entrepà petit és de 0,80€ i el de 
l’entrepà gros de 1,05€.



EXTRAESCOLARS
INSCRIPCIÓ
Les inscripcions s’han de fer durant el mes de juny,  
mitjançant el full d’inscripció disponible a secretaria i 
al blog de l’AMPA. En cas d’apuntar-vos passat aquest 
període, i sempre que hi hagin places disponibles, s’haurà 
d’abonar una matrícula de 10€/infant, excepte els alumnes 
de P3 i nou vinguts a l’escola. Les activitats es faran 
sempre que hi hagi el mínim d’inscrits necessari. Si hi ha 
més demanda, s’obrirà llista d’espera.

DATA D’INICI I FINAL
Totes les activitats extraescolars comencen dimarts  
1 d’octubre i finalitzen divendres 29 de maig. 

BAIXES
La baixa de qualsevol activitat extraescolar (excepte la 
natació que no accepta baixes) es farà trimestralment i 
caldrà avisar abans del dia 15 de desembre i/o març, amb el 
document que podeu trobar a secretaria i al blog de l’AMPA. 
En cas contrari, es cobrarà tot el trimestre següent. 

Per a informació més detallada, podeu consultar el dossier 
de serveis generals, disponible al blog de l’AMPA:  
www.miquelmartipol.net 

CASALS I TALLERS A 
LA JORNADA INTENSIVA 
S’organitzen els Casals de Setembre, Nadal, Setmana 
Santa i Estiu, amb activitats lúdiques i variades, sempre 
amb una clara intenció educativa. L’horari és de matí 
i tarda, amb servei de menjador. Durant les jornades 
intensives de l’escola, s’organitzen tallers de tarda fins a 
les 16:30h, a més del servei d’acollida fins a les 18:00h, per 
ajudar a la conciliació familiar. 



   QUOTES
•	Quota Anual Associació a AMPA:  1 €  

•	Quota mensual Serveis Generals:  7 €

•	Quota mensual Material - Escola: 8 €  

•	Quota mensual Sortides / Audicions: 7,85 € 

•	Socialització de llibres i material didàctic 

pels projectes: 60 € 

(cost anual que es cobra a primers de setembre junt amb 

la part proporcional de quotes d’aquest mes).

COMUNICACIÓ  
AMB LES FAMÍLIES
 
Seguint el projecte emprès per l’escola, l’AMPA també 
es suma a la proposta d’eliminació del paper . Per tant, 
els canals de comunicació cada vegada seran més 
telemàtics i tota la informació estarà disponible en els 
diferents canals de comunicació:

•	el blog de notícies www.miquelmartipol.net
•	 les newsletter que arriben a les vostres bústies
•	els whatsapps que arriben a cada grup de classe,  

a través de la persona d’enllaç.
•	 la bústia de suggeriments a l’entrada de l’escola

A més, aviat disposarem d’una nova plataforma 
anomenada AMPASOFT que agilitzarà els tràmits més 
habituals: menjador, acollida, inscripcions, etc. 

CUBELL D’OBJECTES PERDUTS 
Recordeu revisar el cubell d’objectes perduts, perquè al 
final de cada mes el buidem i tots els objectes perduts 
que no tinguin nom els enviem a Càrites. 

http://www.miquelmartipol.net


Tens coneixements d’informàtica, 
dret, comunicació, serveis generals, 
comptabilitat, etc.?  La teva petita 
ajuda és molt necessària. 

Existeixen diferents comissions:

•	Acollida, casals i tallers de tarda
•	Comunicació
•	Econòmica
•	Extraescolars
•	Menjador
•	Presidència i suport administratiu

També es poden fer col·laboracions puntuals: 
•	Camí escolar
•	Assessorament jurídic
•	Festa de la Marató, Fem escola, etc.
•	Xerrades i conferències
•	 ... I tot allò que vulgueu suggerir o aportar 

Envia’ns un missatge a 
ampa@miquelmartipol.net  
i apunta’t a l’AMPA!

Per aconseguir tot això, 

comptem amb pares i mares 

voluntaris que col·laboren  

de manera desinteressada.

Ens agradaria molt comptar 

amb la vostra col·laboració, 

continuada o puntual.

ampa@miquelmartipol.net


AMPA Escola Miquel Martí i Pol
C. Cervantes, 87. Sabadell
www.miquelmartipol.net

Per a dubtes i gestions relacionades amb  
els serveis d’AMPA, adreceu-vos a: 

Secretària de l’AMPA, la Rosa Cívico.
•	Per telèfon: 93.726.03.72 /  692.632.839  
•	Per correu: secretaria@miquelmartipol.net
•	Presencialment: tota els matins de 9h a 13:30h i  

dimecres i divendres de 15h a 18h.

Correu de l’AMPA: ampa@miquelmartipol.net  
Web de l’AMPA: www.miquelmartipol.net
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