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Acollida curs 2020-21  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2020-2021, l’AMPA de l’Escola Marta Mata ha confiat la 

gestió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE 

L’ESPLAI, pensant en els interessos i necessitats dels usuaris d’aquest servei. 

Les activitats extraescolars proposades tenen com a objectius bàsics conèixer els 

elements principals de la tècnica extraescolar a la que el nen/a s’hagi apuntat. Totes 

les activitats seran implantades per professionals en el món del lleure o l’ensenyament 

i amb la titulació necessària pel tipus d’activitat que realitzen. 

Des de l’AMPA voldríem recordar-vos quines són les normes que regeixen les activitats 

per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquestes: 

.- Cal fer el pagament del rebut de l’activitat mitjançant domiciliació bancaria. 

Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’1 

quota significa no poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 

.- BAIXES I ALTES:  Les altes i baixes durant el curs, s’hauran de notificar del 1 al 

20 del mes en curs per escrit per mail i comunicar-ho a la coordinadora. 

  

Fundesplai complirà amb totes les mides de seguretat i higiene que marqui la 

normativa relativa a la covid-19. Per aquest motiu, algunes condicions poden veure’s 

modificades. 

 

 



 

 

 
 

 

 

  

Acollida curs 2020-21 

 
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Ja tenim disponible l’APP de Fundesplai que et permetrà inscriure els teus fills / filles 

a les activitats que oferim a la seva escola. Pots baixar-te-la des del Play Store 

(Android) o des de l'App Store (iOS). 

Trobaràs més informació, instruccions per registrar-te i ajuda a l'enllaç següent: 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app 

 

Teniu com a data límit el dia 4 de setembre de 2020 per inscriure els 

vostres fills/es a l’acollida. 

  

  

 

 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app


 

 

 

 

  

 Quota 
setembre 

Quota 
octubre a juny 

Fix 5 dies/setmana 

De 7.30 a 9 h 
21 € 42 € 

Fix 5 dies/setmana 
De 8 a 9 h 

15 € 30 € 

Fix 5 dies/setmana 
De 8.30 a 9 h 

9,5 € 19 € 

Acollida matinal 

Infants de P3 a 6è 

L’acollida matinal és un espai de lleure educatiu on els infants comencen el dia 

d’escola d’una manera tranquil·la i divertida: amb jocs, petits tallers, contes... 

i on, a més, tenen l’opció d’esmorzar (cal dur-lo de casa). 

 Aquesta nova activitat disposarà de tres moments importants: 

· El descans: entenem que haurem d’assegurar un espai on els infants puguin 

estar relaxats i tranquils.  

· La higiene: durant aquest espai treballaran els hàbits d’higiene amb algunes 

activitats pròpies: rentar-se les mans, fer pipi,... 

· El joc i les activitats dirigides: és important la programació d’activitats per tal 

que l’infant se senti motivat en tot allò que li proposem.  

 Dies i horari:  De dilluns a divendres (inscripcions fixes i esporàdiques)  

 Durada de l’activitat: del 14 de setembre al 22 de juny. 

 QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI TASTATARDES:  

Preu per dia esporàdic:  

5,50€ de 7.30 a 9 h 
4,50 € de 8 a 9 h 

3 € de 8.30 a 9 h 
  Els usuaris esporàdics com a màxim pagaran el preu d’usuari fixe.  

  

  

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dies i horari:  De dilluns a divendres (inscripcions fixes i esporàdiques)  

 Durada de l’activitat: del 14 de setembre al 22 de juny. 

 QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA:  

Preu per dia esporàdic:  

5,50€ de 16.30 a 17.45 h 

4,50 € de 16.30 a 17.30 h 
3 € de 16.30 a 17 h 

  Els usuaris esporàdics com a màxim pagaran el preu d’usuari fixe.  

  

  

 

 

Acollida de tarda 

Tasta tardes: Infants de P3 a P5 

Acollida de tarda: Infants de 1r a 6è 
 

La ludoteca de tarda (tasta tardes) per als més petits i l’acollida de tardes 

per als infants de primària és un espai de lleure educatiu on els infants acaben 

el dia d’escola d’una manera lúdica: amb jocs, petits tallers, contes... i on, a 

més, tenen l’opció de berenar (cal dur-lo de casa). 

 Aquesta nova activitat disposarà de tres moments importants: 

· El descans: entenem que haurem d’assegurar un espai on els infants puguin 

estar relaxats i tranquils.  

· La higiene: durant aquest espai treballaran els hàbits d’higiene amb algunes 

activitats pròpies: rentar-se les mans, fer pipi,... 

· El joc i les activitats dirigides: és important la programació d’activitats per tal 

que l’infant se senti motivat en tot allò que li proposem.  



 

 

  

 Quota 
setembre 

Quota 
octubre a juny 

Fix 5 dies/setmana 

De 16.30 a 17.45 h 
21 € 42 € 

Fix 5 dies/setmana 
De 16.30 a 17.30 h 

15 € 30 € 

Fix 5 dies/setmana 
De 16.30 a 17 h 

9,5 € 19 € 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER FER LA 

INSCRIPCIÓ  
 

 

 

 

 



 

 

 


