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    NOU CURS ESCOLAR 2015-2016 

Juny 2015 

Benvolgudes Famílies, 

Deixeu-nos des de la Junta de l´AMPA, i com sempre fem en acabar-se el curs, desitjar-vos unes molt bones i 
merescudes vacances que us serveixin per renovar forces per encarar el nou curs escolar 2015-2016. 

Com cada any, aprofitem aquestes dates per avançar-vos informació sobre els serveis i les activitats que s’ha 
previst oferir des de l’AMPA per al curs vinent i que s’exposarà de forma detallada en la reunió prevista 

inicialment per al dia 22 de setembre, a les 18:15h. 

L'actualització anual de les quotes i els preus dels diferents serveis i activitats es calculen d'acord als 
pressupostos rebuts enguany de les empreses subcontractades.   

Us recordem que els preus amb els que s'inicia el curs són provisionals i es determinen a partir de les 
inscripcions registrades en les diferents activitats i serveis, quedant pendents d'aprovació en 
l'Assemblea General prevista inicialment per al dia 27 d’octubre.  

Per resoldre qualsevol dubte o realitzar gestions relacionades amb serveis d’AMPA, us heu d’adreçar a la Rosa 
Cívico, secretària de l’AMPA, que us atendrà amb molt de gust en la nostra secretaria en l’horari de  

 Matins: Tots   De   9:00 a 13:30 h 
 Tardes: Dimecres i Divendres De 15:30 a 18:00 h 
 
 Durant el mes de juliol, l’horari diari de secretaria d’AMPA: és de 9:00 a 13:00 h.  

També podeu trucar al telèfon 937.260.372 o al 692.632.839; o enviar un correu electrònic a 
secretariaceipmartipol@gmail.com.  

Us aconsellem que feu totes les gestions oportunes (compra de xandalls, bates, inscripcions a activitats, 
informació bancària, etc.) durant els mesos de juny i juliol per poder iniciar el nou curs amb tot a punt.  

Per agilitzar la feina de secretaria d’AMPA i evitar haver de gestionar molt diner en metàl·lic a l´escola agrairíem 
domiciliéssiu el màxim de pagaments. 

Us informem que per a tots aquells temes que no són competència d’AMPA heu d’adreçar-vos a l´Ester 
(l’administrativa de l’escola).  

Trobareu tota aquesta informació a la web http://www.miquelmartipol.net. i, si voleu posar-vos en contacte amb 
nosaltres, només cal que ens escriviu a:  ampa@miquelmartipol.net   

A continuació us detallem les activitats que organitzem des de l’AMPA. Al final d’aquest dossier trobareu el full 

d’inscripcions que ens heu de fer arribar com a molt tard el 10 de juliol.  

Entre les dades que us demanem hi ha el correu electrònic, que si encara no ens l’heu facilitat és el moment de 
fer-ho ja que durant el curs vinent volem seguir aprofitant les possibilitats d’aquesta eina per comunicar-nos amb 
vosaltres i reduir la despesa en paper. 

  

mailto:secretariaceipmartipol@gmail.com
http://www.miquelmartipol.net/
mailto:ampamartipol@gmail.com
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SERVEIS QUE OFEREIX L’AMPA 

1. ACOLLIDA 

S’ofereix el Servei d’Acollida per compaginar la vida laboral dels pares amb l'horari escolar dels fills i està 
distribuït en:  

Servei d’Acollida de Matí (SAM), el qual està dividit en dues franges horàries: 

 de 7:45 a 8:45, a un preu de 2,30 € diaris 

 i de 8:15 a 8:45, a un preu de 1,25 € diaris 

 
L’entrada durant aquests intervals de temps es fa per la porta de la biblioteca. Si la trobeu tancada, podeu trucar 
al timbre que hi ha instal·lat al costat. 
 
La porta de Primària s’obre per a totes les famílies a  les 8:45. Aquest servei d’obertura de portes està organitzat 
per l’AMPA i es costeja amb part dels ingressos de la quota mensual de Serveis Generals, per tant, totes les 
famílies de l’escola en podem fer ús sense cost addicional. 
 
Servei d’Acollida de Migdia (SAMI) s’ofereix per als que, tot i no fer activitat extraescolar de 12:30 a 13:30, 
necessitin recollir als seus fills a les 13:30 per anar a dinar a casa, a un preu de 1,75 € diaris.  
 
Servei d’Acollida de Tarda (SAT), és de 17:00 a 18:00 h. a 1,75 € diaris. 
 
La sortida del SAMI i del SAT es fa per la porta de la Biblioteca. Si la trobeu tancada, podeu trucar al timbre que 
hi ha instal·lat al costat. 
 
Si hi ha un retard no notificat i/o reiteratiu a l’hora de recollir l’alumne que està al SAMI o al SAT es 
penalitzarà a les famílies amb 20€ per incident. 
 
En queden exclosos de la penalització, imprevistos notificats per mòbil (692.632.839) i realment 
esporàdics. 
 
 

2. MENJADOR 

L'escola disposa de cuina i menjador en el propi centre que garanteix un servei més proper i uns nivells de 
qualitat i menús controlats directament per l'AMPA. La seva gestió es du a terme mitjançant l’empresa 
educativa 7 i TRIA (http://www.7itria.cat), certificada per la Generalitat de Catalunya. 
 
El Servei de Menjador inclou el servei de cuina i de monitoratge i, amb la intenció d’ajustar el màxim les 
quotes per al proper curs, el preu variarà en funció de la utilització que es faci del servei: 
 
 

QUOTA de dia FIX (QDF) QUOTA de dia ESPORÀDIC (QDE) 

2 hores 
(13:30 – 15:30) 

3 hores 
(12:30 – 15:30) 

2 hores 
(13:30 – 15.30) 

3 hores 
(12:30 – 15:30) 

6,20 € diaris 7,45 € diaris 6,70 € diaris 7,95 € diaris 

 
Es podran acollir  a la QUOTA de dia FIX (QDF) tots aquells que es quedin a dinar com a mínim un dia a la 
setmana i que siguin sempre els mateixos dies de la setmana. Per tal de fer ús d’aquest s’haurà de notificar a 
la Secretaria de l’AMPA i informar de quina serà la seva assiduïtat durant el curs. 
 
La QUOTA de dia ESPORÀDIC (QDE) serà per als que no tinguin una assiduïtat fixa d’ús o no ho hagin 
notificat. 
 

http://www.7itria.cat/
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Als alumnes que facin l’activitat extraescolar de migdia entre 12:30 i 13:30 i es quedin a dinar, se’ls aplicarà la 
tarifa de 2 hores del servei de menjador. Als alumnes de P3, i als dels altres cursos que no facin l’activitat 
extraescolar de migdia i es quedin a dinar, se’ls aplicarà la tarifa de 3 hores del servei de menjador. 
 
Els alumnes que es vulguin quedar a dinar de forma esporàdica o vulguin comunicar la seva absència, ho 
hauran de notificar com a molt tard el mateix dia del servei, abans de les 10.00 hores del matí, tot anotant-se 
a les llistes  ubicades al taulell del costat de la finestreta de Secretaria o bé comunicant-ho per 
telèfon (692.632.839), whatsapp o per correu electrònic  (serveisampa@gmail.com)  a la coordinadora de 
menjador o mitjançant el formulari a la web de l’AMPA (http://www.miquelmartipol.net/menjador.html) 
 
Els alumnes que necessitin de dieta astringent de manera puntual, ho haurà de notificar el pare, mare o tutor 
directament a la coordinadora de menjador, com a molt tard el mateix dia del servei abans de les 10:00 hores 
del matí, per  telèfon  (692 632 839), whatsapp o correu electrònic (serveisampa@gmail.com) o mitjançant la 
butlleta que trobareu a la web de l’AMPA (http://www.miquelmartipol.net/menjador.html) indicant, si és 
necessari, la durada d’aquesta i, si cal, aportar informe mèdic.  
 
Així mateix, recordar-vos que en cas de falta d'assistència al Menjador cal notificar-ho abans de les 10.00 
hores del matí (tant els fixes com esporàdics ja apuntats); en cas contrari es computarà com a 
menú servit, ja que aquest ja s’haurà tingut en compte a l’hora de fer la seva elaboració, exceptuant els dies 
de vaga. També recordar-vos que l’absència al menjador s’ha de notificar independentment que s’hagi 
informat a l’escola de la no assistència de l’alumne a les classes. 
 
Els dies que l’alumne/a tingui programada excursió de tot el dia amb l’escola i estigui apuntat a menjador, 
automàticament no se li cobrarà el servei. Recordem que NO s’ofereix pícnic. 
 
Hi ha la possibilitat de demanar entrepà per esmorzars, utilitzant les llistes del taulell de Secretaria de l’AMPA. 
El preu de l’entrepà petit és de 0,80€ i el de l’entrepà gros de 1,05€. 
 
El còmput mensual de menús servits es fa del dia 21 del mes X al dia 20 del mes següent i el cobrament de la 
quota del mes corresponent es factura a les famílies a partir del dia 1 amb la resta de conceptes oferts a 
l’escola. 
 
En cas de patir al·lèrgia alimentària i/o intoleràncies, i/o altra patologia que pugui afectar a l’infant i que 
s’hagi de tenir en compte per oferir un segur i correcte servei en totes les activitats, s’haurà de complimentar el 
dossier corresponent que trobareu a secretaria de l’ESCOLA i de l’AMPA i aportar el certificat mèdic que 
descrigui, per exemple, el tipus d’intolerància i/o al·lèrgia que pateix l’alumne/a  de la manera més acurada 
possible, destacant: diagnòstic exacte,  tractament preventiu recomanat, i, en cas accidental d’ingesta o 
contacte, indicació de com actuar, incloent-hi la indicació de si cal o no tractament mèdic segons reacció 
(administració d’antihistamínics, broncodilatadors, adrenalina, insulina...).  
 
És imprescindible fer saber el més aviat possible qualsevol variació de la patologia o modificació de les pautes 
mèdiques establertes amb antelació.  
 
A l’inici de cada trimestre es facilitarà a totes les famílies de l'escola la revista 7 i Tria amb els menús 
programats, una proposta de sopar complementari al dinar i articles d'alimentació interessants per als nostres 
fills. Així mateix, durant el curs podreu dirigir-vos a la web 
http://www.7itria.cat/index.php/families/menus.html i descarregar-vos els documents pdf on apareixen els 
menús base mensuals de menjador i totes les derivacions per atendre a les necessitats especifiques 
alimentàries. 
 
Per tal de garantir la màxima comunicació/informació amb les famílies dels alumnes de P3, durant el primer 
trimestre s’adreçarà diàriament a casa una petita butlleta on s’indicarà com ha estat l’estada de l’infant durant 
l’horari de menjador. 
 
Aquest imprès també servirà per informar a les famílies dels alumnes de qualsevol curs que, per raons de 
necessitat específica alimentària, se'ls hi hagi aplicat una variació sobre el menú establert del dia i que no 
estigui referida en el menú pautat de derivacions o dieta que trobareu a la web de 7itria.  
 
Al finalitzar el primer i el tercer trimestre es farà arribar a tots els alumnes l’informe de com ha anat l’evolució. 
 
I per últim, en cas que hagués hagut alguna incidència durant l’horari de menjador, aquesta serà comunicada 
a les famílies mitjançant la nota corresponent. 
 
 
 

mailto:serveisampa@gmail.com-
http://www.miquelmartipol.net/menjador.html
mailto:serveisampa@gmail.com
http://www.miquelmartipol.net/menjador.html
http://www.7itria.com/
http://www.7itria.cat/index.php/families/menus.html
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3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE MIGDIA (12:30 A 13:30) per a CICLE 
INFANTIL (P4-P5). 

Aquestes activitats aporten coneixements i complementen el treball que fan a classe afavorint la 
coherència pedagògica tot assegurant un lligam entre les activitats extraescolars i el projecte educatiu del centre. 
Les imparteixen especialistes en educació infantil i música, intentant respectar el grup classe. 

 
S’ofereix una programació setmanal fixa amb continuïtat en els continguts:  
 

- dos dies a la setmana de música: amb l’objectiu d’estimular l’estima i el gaudi de la música i donar-los els 
elements i coneixements necessaris perquè puguin realitzar la pràctica musical. 

- dos dies de tallers d’expressió: amb l’objectiu de potenciar la creativitat artística, desenvolupar la 
percepció sensorial i avançar en destresa i habilitat. 

- un dia de contes i cançons en anglès per anar introduint la fonètica i primeres paraules d’aquesta llengua 
 
El preu de les activitats extraescolars de migdia per a cicle infantil és de 35 €/mes (5 hores de classe per 
setmana). 

 
 

4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE MIGDIA (12:30 A 13:30) per a 
PRIMÀRIA. 

Aquesta activitat diària té la finalitat de facilitar el creixement i la maduració dels alumnes en tots els aspectes de 
la seva personalitat, d’acord amb els objectius de l’educació integral definida en els trets d’identitat del nostre 
centre i conjuntament amb la Direcció de l’Escola per assegurar el lligam d’aquestes amb el Projecte Educatiu de 
Centre.  
 
Els continguts i metodologia de cada matèria es defineixen conjuntament entre el Claustre de Professors i els 
especialistes i es procurarà l’intercanvi d’informació durant el curs per assegurar una bona coordinació.  
Com a resultat de l’enquesta que s’ha fet aquest curs, el claustre ens ha proposat unes millores en les que estem 
treballant. Intentarem que hi hagi més continuitat durant la setmana en l’activitat que es proposa vertebrant-la 
sota diferents projectes. 
A través d’aquests projectes, treballarem les matèries següents d’una manera transversal:  

 
 

- Teatre i expressió: treballar la desinhibició, l’expressió oral i corporal i la imaginació. 
- Arts plàstiques: desenvolupar i potenciar la creativitat i l’expressió artística. 
- Jocs de lògica i agilitat mental: potenciar la capacitat deductiva i de raonament. 
- Anglès: familiaritzar-se amb la llengua d’una manera lúdica i engrescadora. 
- Francès: familiaritzar-se amb la llengua d’una manera lúdica i engrescadora (a partir de 2on). 
- Música: donar-los els elements i coneixements necessaris perquè puguin realitzar la pràctica musical 

(només a 1er). 
 

 
El preu de les activitats de migdia per a primària és de 43 €/mes (5 hores de classe per setmana). 
 
En cas de problemes greus de comportament i un cop exhaurides les vies habituals per reconduir la situació, la 
Junta de l’Ampa es reserva el dret d’expulsar de l’activitat alumnes durant un període limitat de temps. 
 
 

5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE TARDA (17 A 18h) 

Aquest curs us proposem una diversitat d’activitats que anirem desglossant més endavant: 

 Les activitats extraescolars esportives començaran el dia 14 de setembre. 

 Natació començarà al mes d’octubre 

Totes les activitats extraescolars de tarda finalitzaran el 3 de juny (excepte la natació que acabarà el 31 de maig), 
és a dir, els dies de jornada intensiva no n’hi haurà. 
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SISTEMA D’INSCRIPCIÓ I QUOTES PER A LES EXTRAESCOLARS DE TARDA 

Totes les inscripcions s’han de fer OBLIGATÒRIAMENT mitjançant el full d’inscripció que s’adjunta amb la 
documentació. Les sol·licituds es presentaran a la secretaria de l’AMPA i es numeraran per ordre d’arribada. Les  
dades serviran per confeccionar els grups i preparar els monitors suficients per fer correctament les activitats.  

Totes les noves incorporacions una vegada començada l’activitat estaran en llista d’espera fins que la comissió 
d’activitats extraescolars corresponent pugui valorar si és possible incorporar els/les nois/es o crear nous grups. 

Cal pensar que hi ha un mínim d’alumnes per tal que una activitat sigui viable (10 per grup) i un màxim (18 per 
grup) per tal que puguin funcionar de forma correcta. Una vegada arribats al màxim només s’admetran noves 
inscripcions si hi ha prou demanda per desdoblar un grup i si és possible per espai. 

D’igual manera, les inscripcions de natació s’ordenaran per ordre d’arribada perquè tots els alumnes es 
distribueixin de forma equilibrada entre els 3 dies. Si un dia omple la capacitat màxima de les piscines, només es 
podrà apuntar en els dies lliures. El divendres serà prioritari pels nens i nenes que facin activitats a l’escola 
dimarts i dijous. 

Baixes: per donar-se de baixa caldrà signar, abans del 15 del mes en curs, el document que us donaran a 
secretaria. En cas contrari es cobrarà tot el mes següent. 

 

QUADRE D’ACTIVITATS 

  DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

5è-6è Futbol / Bàsquet   Futbol / Bàsquet   

3r-4rt  Futbol / Bàsquet  Futbol / Bàsquet  

1r-2n   Iniciació esportiva  Iniciació esportiva 

E. Infantil 
P4-P5 

  
Escola esportiva 

 
Escola esportiva 
Dance Session  

1r a 6è 
Escacs 

 
Dance Session 

 
Guitarra 

 (4art, 5è i 6è) 

Escacs 
 

Dance Session 

Escacs 
Guitarra 

 (1er, 2on i 3er) 

Patinatge-Hoquei 
 

Street Dance 

Infantil i 
primària 

 
Natació 

Bollywood 
 

Bollywood 

Natació 
Bollywood 

Natació 
 

1r a 6è Rítmica 
 

Rítmica 
 

 

3er a 6è  Handbol  Handbol  

 
 
GUITARRA 
 
Tots el nens i nenes tenen les facultats musicals al seu interior, només cal despertar-les, guiar-les o educar-les, 
per aconseguir que la música formi part habitual de la seva vida. 
 
Amb la interpretació de melodies en una guitarra, l’alumne pot canalitzar les emocions i sentiments que flueixen 
des del seu interior, l’ajuda a concentrar-se, a controlar-se i a adquirir una mirada més tranquil·la del que passa al 
seu voltant, alhora que contribueix a augmentar la seva autoestima i valoració personal. També com a forma 
d’expressió personal, servirà per a comunicar i transmetre a altres persones part del seu món interior, a vegades 
tan difícil d’expressar en paraules. 
 
Seran classes de guitarra clàssica (no només d'acompanyament de cançons) en grups reduïts de 4 a 5 nens, un 
dia a la setmana (dimarts per 4art, 5è i 6è i dijous per 1er, 2on i 3er). No cal que els alumnes tinguin 
coneixements musicals previs, els conceptes de teoria musical s'aniran explicant a l'aula a mesura que siguin 
necessaris per avançar.  
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El preu d'aquesta activitat, pel perfil curricular que ha de tenir qui l'imparteix i pel nombre de nens per grup, serà 
de 38 €/mes. 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Les activitats esportives que portem a terme a l’escola estan organitzades per l’AMPA, en coordinació amb el 
Club Gimnàstic Castellarnau. Aquesta entitat porta a terme la coordinació general i la contractació i direcció dels 
monitors esportius. A més comptem amb un responsable de coordinació del dia a dia de les diferents activitats i la 
tasca dels monitors, a qui els pares i mares es podran adreçar per a qualsevol dubte. 
 

INICIACIÓ ESPORTIVA/ ESCOLA ESPORTIVA 

Aquesta activitat es porta a terme de 5 a 6 h. de la tarda, un total de 2h/setmana. 
 
- Alumnes de P4 i P5: dimarts i dijous (Escola esportiva) 
- Alumnes de 1r i 2n: dimecres i divendres (Iniciació esportiva) 
 

Aquesta activitat està pensada com un primer contacte amb l'esport i les seves diferents modalitats. Per potenciar 
els esports que practiquem a l’escola, es treballaran els fonaments del Bàsquet i el Fútbol. A més, s’organitzaran 
partits amb altres centres per motivar als nens/es.  
 
Com a complement, el Consell Esportiu de Sabadell organitza trobades per als alumnes de 1r i 2n de primària 
alguns dissabtes, conjuntament amb altres escoles. Aquestes es comunicaran oportunament i es portaran a 
terme a diverses instal·lacions de la ciutat. En alguns casos cal fer una preinscripció uns dies abans de l'activitat. 
Aprofitant aquestes trobades es treballaran altres esports i activitats físiques. 
 
Preu: 21,5 €/mes 
 

BÀSQUET O FUTBOL 

Aquesta activitat es porta a terme de 5 a 6 h. de la tarda, un total de 2h/setmana. 
 
- Alumnes de 3r i 4t: dimarts i dijous. 
- Alumnes de 5è i 6è: dilluns i dimecres. 
 

L’escola organitza uns equips de cada categoria que participen, juntament amb altres escoles, a les activitats del 
Consell Esportiu. Els partits són els divendres a la tarda a les nostres instal·lacions i els dissabtes al matí a fora. 
La participació als equips és voluntària. Els participants hauran de tenir l’equipament oficial de l’escola, que 
facilitarem a l’inici del curs. 
 
Preu: 21,5  €/mes 
 

DANCE SESSION 

En aquesta activitat s’ensenyen les passes bàsiques de diferents estils de ball: clàssic, jazz i aeròbic. A les 
classes es treballa sempre amb una música adequada a l’estil de ball i al nivell de les/els participants. Al llarg del 
curs els nens i nenes faran diferents coreografies que treballaran durant les classes. 
 
Es porta a terme de 5 a 6 h. de la tarda 
  
- Alumnes de P4 i P5: dijous (1h/setmana) 

 
Preu: 14,5 €/mes 

 
- Alumnes de 1r. a 6è.: dilluns i dimecres (2h/setmana) 

 
Preu: 21,5 €/mes 
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STREET DANCE 

Activitat pensada pels nens més marxosos del cole i només per a les nenes més atrevides. Activitat on es faran 
diferents tipus de balls urbans.  
Es treballaran estils com el Hip hop, breacking, popping, locking, house, etc. 
 
Es portarà a terme de 5 a 6 h. de la tarda. 

 
Alumnes de 1r. a 6è.: divendres (1h/setmana) 

 
Preu: 14,5 €/mes 
 

BOLLYWOOD 

Aquest any ens ho hem passat tant bé que tornem a programar les classes de Bollywood. Una bona manera 
d’acostar-se a una cultura molt diferent de la nostra tot divertint-se movent el cos al ritme de la música. Al llarg del 
curs els nens i nenes faran diferents coreografies que treballaran durant les classes. 
 
Es porta a terme un dia a la setmana de 5 a 6 h. de la tarda (el dimarts, el dimecres o el dijous).  
 
Alumnes des de P4 a 6è. 
  
Preu: 16,5 €/mes 
 
 

GIMNÀSTICA RÍTMICA (de 18 a 19 hores) 
 
Nova activitat amb franja horària de 18 a 19 hores. L’objectiu d’aquesta nova activitat és apropar als nens a 
aquest esport fent que coneguin els seus continguts bàsics. Es treballaran els grups corporals propis de la 
gimnàstica rítmica (equilibris, girs, salts, ones i elements de flexibilitat). 
 
Es porta a terme dos dies de la setmana, dilluns i dimecres de 18 a 19 hores al gimnàs de l’escola. 
 
Alumnes de 1er a 6è. 
 
Preu: 21,5 € 
 
 

HANDBOL (de 18 a 19 hores) 
 
Nova activitat amb franja horària de 18 a 19 hores. Aquesta activitat està plantejada com a una iniciació als 
coneixement bàsics necessaris per a la pràctica creativa de l’Handbol. Aquest esport desenvolupa la motricitat 
general dels nens i nenes, i la seva experiència motriu es fa més rica. 
 
Es portarà a terme els dimarts i dijous de 18 a 19 hores. 
 
Alumnes de 3er a 6è. 
 
Preu: 21,5 € 

 
 

PATINATGE EN LÍNIA-HOQUEI 
 
Es treballen aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes, tipus de desplaçaments, frenades, girs, seguretat 
vial, habilitats, manteniment, etc., fins arribar a l’etapa de l’hoquei (opcional, pels nens/es que ho vulguin fer). 
 
Els nens/es que ho desitgin, podran participar a la competició d’hoquei de Nadal (primera trobada d’hoquei per 
molts nens/es, on podran experimentar la pràctica d’aquest esport), i a partir del mes de gener a la Lliga d’Hoquei 
3x3 inter centres de Sabadell (6-8 jornades dissabtes tarda o diumenges matí a La Bassa). Les competicions són 
voluntàries i la durada dels partits de 20 minuts. 
 
 



CURS 2015 – 2016  8  

 
Equipació necessària: 
 
      -Per a les classes: roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins i proteccions. 
 
      -Si el nen/a no té patins de línia ni proteccions, l’entitat organitzadora pot deixar aquest material, en aquest 
cas, la quota s’incrementarà en 2€ al mes (d’octubre a desembre, total 6€) per cobrir el desgast d’aquest material. 
 
      -Competicions: samarreta d’hoquei de l’escola, patins de línia, proteccions (mans i genolls) i casc (pot ser de 
bicicleta o d’hoquei). 
 
Es portarà a terme els divendres de 5 a 6 h. de la tarda. 
 
Alumnes de 1r. a 6è. 

 
Preu: 14,5 €/mes 
 

ESCACS 

Aquesta activitat es porta a terme de 5 a 6 h. de la tarda.  
 
Hi ha 3 grups: dilluns, dimecres i dijous. Cada alumne pot triar el grup que li vagi millor.   

 
El Consell Esportiu organitza una competició per categories els divendres a les 18:30 h. de la tarda. La 
participació és voluntària. 
 
Preu: 14,5 €/mes 
 

NATACIÓ 

Aquesta activitat la porten a terme els monitors de l’Squash Malibú. S’inicia al mes d’octubre i s’acaba a finals del 
mes de maig. 
 
Els horaris seran: 
Dimarts: 17:45 a 18:30 h.  
Dijous: 17:30 a 18:15 h.  
Divendres:  17:30 a 18:15 h. (en aquest grup tenen preferència els nens i nenes que fan activitats a l’escola de 
dos dies els dimarts i dijous). 

 
Les famílies són les responsables d’acompanyar els alumnes inscrits fins a l’Squash Malibú i de canviar-los de 
roba. No hi haurà cap responsable de l’escola a la piscina. Totes les incidències o aclariments els podeu adreçar 
a la secretaria de l’escola. 

  
Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5) : 110 € anuals  
Per als alumnes de primària (de 1er. a 6è.): 100 € anuals 
 
Aquesta quota es cobrarà en dos rebuts (de 55 € i 50 € respectivament), un el mes d’octubre i un altre al gener. 
 
L’última classe de piscina serà oberta a tots els familiars i es donaran els informes. 
 
En cas de baixa de l’activitat NO es retornaran els diners. 

 
 

6. ALTRES ACTIVITATS 
 
CARNESTOLTES. Un grup de famílies de l'escola i amics sortim a la Rua de Sabadell per Carnestoltes. Animeu-
vos a participar en aquesta activitat familiar. El nostre contacte és: pocasoltes2012@gmail.com 
  
LA MARATÓ DE TV3. L’Ampa de l’escola participa a la Marató de TV3 fent tota una matinal de diumenge plena 
d'activitats per poder-hi col·laborar amb el nostre granet de sorra. Si us animeu, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a l'adreça electrònica de: marato2012mmp@gmail.com. 

mailto:pocasoltes2012@gmail.com
mailto:marato2012mmp@gmail.com
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7. ALTRES SERVEIS 

 
TALLERS COMPLEMENTARIS A LA JORNADA INTENSIVA 
Durant el curs, els dies que l’horari escolar és de jornada intensiva, s’ofereixen uns tallers complementaris  de 
tarda de 15 a 17 h. per a tots els alumnes de l’escola.  

 
CASALS 
S’organitzen els Casals de Setembre, Nadal, Setmana Santa i d’Estiu amb activitats lúdiques i variades, sempre 
amb una clara intenció educativa. L’horari és de matí i tarda, amb servei de menjador. 

El servei de casal d’estiu s’ofereix també a alumnes de fora del centre.  

 
VESTUARI 

Bates 18,0 € 
Xandall Estiu 19,0 € 
Samarretes m/llarga 11,0 € 
Dessuadora 19,0 € 
Pitet 3,0 € 
Llençols           8,5 € 
 

Atès el poc ús del xandall de l’escola a partir de 3er aquest vestuari únicament s’oferirà fins la talla 10.  

 
 

8. QUOTES  

L’associat a l’AMPA pot ser un o ambdós progenitors o tutors. En el primer cas la quota serà d’1 € i en el segon 
de 0,50 € cadascun. 

 1,00 € Quota Anual Associació a AMPA  
 6,65 € Quota mensual Serveis Generals i Assegurances - Alumnes 
 8,35 € Quota mensual Material  - Escola 
 7,25 € Quota mensual Sortides / Audicions 
 60,00 € Socialització de llibres (cost anual que es cobra a primers de setembre junt amb la part 

proporcional de quotes d’aquest mes). 
 
 
La facturació dels serveis d’acollida, menjador i esmorzars es fa del 21 al 20 de cada mes pel nombre d’unitats 
consumides. Les activitats extraescolars es facturen a mes vençut.  

Descomptes  

Es farà el 10% de descompte, en totes les activitats, inclòs el menjador, a partir del tercer germà de les famílies 
amb tres o més fills a l’escola, així com a partir del segon germà de les famílies monoparentals amb dos o més 
fills a l’escola. 

 
 
MOLT IMPORTANT ! 
 
Quan hi hagi la devolució d’un rebut, les despeses bancàries es cobraran a la família. 
 
En cas que hi hagi dos rebuts impagats no es podrà gaudir dels serveis de l’AMPA fins que s’estigui al 
corrent de pagament. Això pressuposa el següent: 
 

- No poder participar a les activitats extraescolars 
- No poder beneficiar-se del servei de menjador 
- No poder participar a les sortides i colònies organitzades per l’escola 
- Pel que fa al material, els mestres entregaran a l’alumne una llista de material que haurà de portar 

a l’escola 
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Qualsevol dificultat que pogueu tenir, preguntes relatives als ajuts de menjador, ajuts per a material escolar, etc. 
transmeteu-ho a secretaria, per poder-vos ajudar i orientar. 
 
Recordeu actualitzar les vostres dades bancàries i personals (inclosa adreça electrònica) per evitar devolucions 
en la remesa de rebuts. 

 

 



Data/hora entrada a Secretaria d’AMPA: ____________  (inscripcions al dors) 
CURS 2015-2016 

 
 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Data   Signatura 
 
_________________________________ __________________________________ 
 
   

❑ Autoritzo a l’AMPA de l’Escola Miquel Martí i Pol amb NIF G63244396, perquè des de la data d’aquesta 

autorització i amb caràcter indefinit domiciliï en el número de compte següent, del qual sóc titular, mitjançant 

mandat de càrrec directe SEPA, tots els rebuts corresponents als serveis que aquesta ofereix i tinc contractats, 

d’acord amb la Llei 16/2009, de serveis de pagament:  

ENTITAT BANCÀRIA  

Domicili  

Codi Postal i Població  

Núm. IBAN (24 dígits)  

❑ Ja he facilitat el meu número de compte bancari en cursos anteriors i mantinc vigent la meva autorització per 

a la domiciliació de rebuts. 

❑ Podeu fer-nos arribar qualsevol informació relativa a l’AMPA i activitats afins a les següents adreces de 

correu electrònic: Correu electrònic 1       

 Correu electrònic 2       

❑ Ja he facilitat les adreces de correu electrònic anteriorment, que no han variat, i mantinc vigent la meva 

autorització per a la seva utilització. 

En/Na   , amb DNI  , com a pare, mare o tutor 

legal de    l’autoritzo a participar en les activitats que organitzi 

l’AMPA durant el curs escolar 2014-2015 i manifesto la meva voluntat de pertànyer com a soci/sòcia de l’AMPA 

de l’Escola Miquel Martí i Pol de Sabadell i el compromís de contribuir al seu sosteniment amb la quota anual 

de soci fixada per l’assemblea de l’AMPA.  

Tanmateix, autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, articles, projectes i d’altres, corresponents 

a activitats organitzades per l’AMPA i publicades en diferents mitjans de que disposi.  

  ❑ Sí ❑ No  

(si no es marca cap opció s’entendrà que s’autoritzen els drets d’imatge) 



Alumne/a: ___________________________________________ CURS: _______ 

Data/hora entrada a Secretaria d’AMPA: _________________  REF.:  _______ 
CURS 2015-2016 

 
 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS  2015 - 2016 

Sol·licito inscriure’l a les següents activitats organitzades per l’AMPA i declaro sota la meva voluntat que 

conec i accepto les seves normes de funcionament: 

 

❑ Servei d’Acollida de Matí  ❑ Servei d’Acollida de Migdia ❑ Servei d’Acollida de Tarda 

❑  de 7:45 a 8:45 

❑  8:15 a 8:45 ❑ Activitats Extraescolars de Migdia 

 

 

Així mateix declaro sota la meva responsabilitat que accepto les normes d’ús i gestió de les instal·lacions on 

es desenvoluparan les activitats i que el meu fill/a no està afectat/da per cap malaltia o lesió que pugui 

representar per a si mateix o pels altres participants algun perill en l’exercici de l’activitat, exonerant 

expressament de qualsevol responsabilitat a l’AMPA de l’escola Miquel Martí i Pol. I faig extensiva aquesta 

autorització en cas de tractament mèdic d’urgència sota la direcció facultativa corresponent (personal 

autoritzat). 

 

Data     Signatura (Mare/Pare/Tutor) 

Menjador: (Si està inscrit/a  a Activitats Extraescolars de Migdia el servei de menjador és de 2h, en cas contrari de 3h) 

 ❑ Tots els dies ❑ Dilluns ❑ Dimarts ❑ Dimecres ❑ Dijous ❑ Divendres 

 ❑ No té cap al·lèrgia o intolerància 

 ❑ Té alguna al·lèrgia o intolerància i acompanyo a aquesta inscripció els documents corresponents  

  d’al·lèrgies/intoleràncies (demaneu-lo a Secretaria) 

 ❑ Ja he facilitat la documentació d’al·lèrgies/intoleràncies i declaro que no hi ha hagut cap variació 

Activitats Extraescolars de Tarda: 

❑ Bàsquet (3r-6è) ❑ Escola esportiva (P4-P5) ❑ Patinatge en línia-Hoquei (1r-6è) 

❑ Futbol (3r-6è) ❑ Iniciació esportiva (1r-2n) ❑ Dance Session (P4-P5)  

❑ Handbol (3r-6è) ❑ Gimnàstica rítmica (1r-6è) ❑ Dance Session (1r-6è) 

  ❑ Street Dance (1r-6è) 

Natació (P3-6è): ❑ Dimarts ❑ Dijous  ❑ Divendres 

Bollywood (P4-6è): ❑ Dimarts ❑ Dimecres ❑ Dijous    

Escacs (1r-6è): ❑ Dilluns ❑ Dimecres ❑ Dijous 

Guitarra :  ❑ Dimarts (4art, 5è i 6è) ❑ Dijous (1r, 2on i 3er) 


