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AMPA ESCOLA MARTA MATA 
Som un grup de mares i pares que treballem de forma desinteressada per acompanyar als nostres fills i 
filles en el seu camí per l’escola formant part del centre i entorn educatiu. 
Desde l’AMPA gestionem i organitzem el serveis d’acollida i activitats extraescolars, menjador, casals 

formació a famílies, organització d’activitats i festes per les famílies, venda de llibres, i totes aquelles 

activitats relacionades en l’àmbit educatiu dels nostres fills i l’escola Marta Mata. 

Podreu trobar tota la informació sobre nosaltres al web www.ampamartamata.org.  

El mitjà de difusió de tota la informació referida a l’AMPA és a través del Canal de l’AMPA de Tellfy. 

Per poder accedir-hi a aquest canal  només cal que teniu l’app de tellfy  i unir-se a la comunitat a través 

del link seguent: 

SERVEIS QUE OFERIM 

A continuació us detallem informació dels serveis que ofereix l’AMPA: Acollida, Extraescolars i Menjador  

que oferim per aquest curs 20/21. 

Servei Acollida 

L’acollida matinal/de tarda és un espai de lleure educatiu on els infants comencen o acaben 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/berenar (cal dur-lo de casa).  

Pels més petits (etapa infantil) addicionalment per l’acollida de la tarda, s’ha dissenyat una sèrie 

d’activitats programades per realitzar cada dia:  

 

 

L’empresa que ho gestiona és Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) 

CANAL TELLFY AMPA MARTA MATA 

http://tfy.to/GR42223RZP 

Aquest grup és per comunicacions i informacions generals de la de l’AMPA. No es requereix ser soci per accedir-hi. 

Tots els membres s’uneixen a aquest grup de forma automàtica al clicar l’enllaç de la comunitat. 

¿No tens Tellfy? Descarrega ara la aplicació. 

http://www.tellfy.com/descarga/ 

http://www.ampamartamata.org/
http://tfy.to/GR42223RZP
http://www.tellfy.com/descarga/


  

 

CURS 2021/2022 
 

 

La inscripció per l’acollida s’ha de formalitzar a través de l’app de Fundesplai. Trobareu la informació al 

respecte al següent enllaç: https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app 

Podeu contactar amb la vocalia corresponent a acollida@ampamartamata.org 

Durada Activitat: Del 13 de setembre de 2021 a 22 de juny de 2022 

Horaris i preus: 

ACOLLIDA MATÍ      ACOLLIDA TARDA 

 

Preu per dia esporàdic* servei acollida matí / tarda: 

● 5,50€ — de 7:30 a 9h // 16:30 a 17:45h 

● 4,50€ — de 8 a 9h // 16:30 a 17:30h 

● 3,00€ — de 8:30 a 9h //  16:30 a 17h 

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

Activitats Extraescolars  

Des de l’AMPA s’organitzen diverses activitats extraescolars que es  desenvolupen a l’escola. A 

continuació us detallem el calendari setmanal d’activitats amb els dies, activitats i grups que oferim: 

 

Totes les activitats extraescolars començaran a l’octubre, la setmana del 4 d’octubre.  

Per informació d’horaris i preus visiteu el nostre blog al següent enllaç: 

https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/2021/07/12/extraescolars-presentacio-curs-21-22/ 

Podeu contactar amb la vocalia d'extraescolars per a qualsevol dubte través de l'e-mail a 

extraescolars@ampamartamata.org.  

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
mailto:acollida@ampamartamata.org
https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/2021/07/12/extraescolars-presentacio-curs-21-22/
mailto:extraescolars@ampamartamata.org
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Caldrà ser soci de l’AMPA i realitzar la inscripció de l’activitat abans de començar l’activitat, màxim el 19 

de setembre, per poder organitzar els grups i/o informar de les activitats que no han sortit. 

 

FUNDESPLAI s’encarregarà de les activitats de Patinatge, Karate, Fútbol, Dansa i Pintura.  

Per fer la inscripció heu d’utilitzar l’app de Fundesplai. Trobareu informació al següent enllaç: 

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

MYEXTRAENGLISH s’encarregarà de l’activitat d’Anglès. Per realitzar la inscripció a l’activitat cal que 

accediu al següent enllaç i seguiu les indicacions. 

https://www.myextraenglish.com/marta-mata.html 

CODELEARN són els encarregats de l’activitat de Robòtica. Per realitzar la inscripció dels vostres fills i 

filles cal que envieu un correu electrònic a la següent direcció: 

susana.musons@codelearn.cat/660251777 

ESCACIMAT serà l’encarregada de l’extraescolar d’Escacs. Per fer la inscripció caldrà que ompliu el 

següent formulari i l’envieu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5ldpSRj9zJxW24BDitU8mNff2iOkZH2tdGIT1r2kIQ7oxg/v

iewform 

MAGICVOLEI s’encarregarà del volei. Per inscriure els vostres infants cal que empleneu i envieu el 

següent formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv_xwkcjcfWnjX5uTiHWlCFhr36hvkbCzlU9MxmK0cikQGjg

/viewform 

BEISBOL VILADECANS seran els que portaran el l’activitat de Beisbol. La inscripció la podeu fer a 

https://www.beisbolviladecans.com/subscripciones 

Menjador  

Des de l’AMPA es gestiona i coordina el servei de menjador. L’empresa proveïdora és el MENÚ DEL 

PETIT (www.elmenudelpetit.es) 

Si voleu cap informació sobre aquest servei contacteu amb menjador@ampamartamata.org 

 

 PREU 

FIXE (3,4 ó 5 dies) 6’33€ 

ESPORÀDIC (tiquets) 6’96€ 

 

15% de descompte a les famílies que 3 o més fills fixes al servei de menjador. 

INSCRIPCIONS: Per fer ús del menjador, s’ha de fer una inscripció a través de la web: 

www.elmenudelpetit.com . Les inscripcions s’hauran de fer abans de començar el servei de menjador. 

 

 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
https://www.myextraenglish.com/marta-mata.html
mailto:susana.musons@codelearn.cat/660251777
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5ldpSRj9zJxW24BDitU8mNff2iOkZH2tdGIT1r2kIQ7oxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5ldpSRj9zJxW24BDitU8mNff2iOkZH2tdGIT1r2kIQ7oxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv_xwkcjcfWnjX5uTiHWlCFhr36hvkbCzlU9MxmK0cikQGjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv_xwkcjcfWnjX5uTiHWlCFhr36hvkbCzlU9MxmK0cikQGjg/viewform
https://www.beisbolviladecans.com/subscripciones
http://www.elmenudelpetit.es/
mailto:menjador@ampamartamata.org
http://www.elmenudelpetit.com/
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Altres activitats organitzades i gestionades per l’AMPA 

● Venda de llibres de primària i socialització. La venda de llibres o lots de llibres es realitza al 

juliol a través d’una plataforma online. Aquest servei entrega els llibres o lots de llibres el 

primer dia de classe als mateixos alumnes. Qualsevol incidència és gestionada per la pròpia 

vocalia. 

● Organització i gestió de Casals d’estiu i primavera 

● Formacions a nens i famílies. 

● Realització de festes com benvinguda, estiu o qualsevol fita en la que podem gaudir totes les 

famílies. (nadal, setmana culturar, etc) 

● Rua de Carnestoltes de Viladecans  

● Col·laboració amb l’escola: Comissió Biblioteca (premi St. Jordi Punt  de Llibre bianual), 

Comissió Verda, aportacions econòmiques per diferents projectes (rocòdroms, estructura pati, 

English Day, …) 

● Activitats/Jornades Solidàries ( Xocolatada Solidària contra el càncer infantil (15 de febrer), 

Gran Recapte, …) 

● Col·laboració amb els alumnes de 6è (donació econòmiques per fi de curs, aportació loteria 

nadal,…) 

● Representant Consell Escolar: Conjuntament amb els pares/mares escollits com a 

representants del sector famílies treballem per que tots aquells temes què es vulguin portar al 

Consell Escolar siguin tractats. Podeu contactar amb els representants de la part famílies a 

través de correu electrònic a la direcció CE.Pares.MartaMata@gmail.com.  

Aquest curs moltes d’aquestes fites poder variar o ser cancel·lades degut a la situació pandèmica però 

des de l’AMPA seguim treballant per poder oferir activitats pels nostres infants i famílies de l’escola. En 

definitiva, fem tot allò que és d’interès per l’entorn educatiu dels nostres fills i filles. 

COM PODEU COL·LABORAR? 

Podeu col·laborar amb l’AMPA fent-vos socis. Les Quotes AMPA pel curs 2021/2022 son les següents: 

Famílies amb un fill inscrit a l’escola: 30’00€ 
Famílies amb dos fills inscrits a l’escola: 35’00€ 
Famílies amb tres o més fills inscrits a l’escola: 40’00€ 
 
Per fer-vos socis cal fer arribar  el full d’inscripció i el document SEPA (ho trobareu al nostre web i adjunt 

en el e-mail)  complimentats a l’oficina de l’AMPA a la caixa destinada per aquests efectes o  podeu fer-

ho arribar escanejat al e-mail de secretaria@ampamartamata.org 

Us convidem a formar part de l’AMPA (de la junta o la comissió de treball que més us agradi)  i de la 
Junta, si voleu aportar idees, col·laborar amb les tasques a realitzar i la gestió de les activitats, si teniu 
qualsevol habilitat i la voleu compartir amb la resta de famílies i infants, conèixer de primera mà a què 
ens dediquem i a on invertim, sempre necessitem de gent per fer de l’AMPA una comunitat millor! Us hi 
esperem! 
 

Aquest curs 21/22 és molt important, ja que molts companys de la junta (inclosos la 

presidenta i tresorera) deixaran de participar-hi de cara al curs següent, és per això que, 

aquest curs més que mai, necessitem famílies que vulguin involucrar-se en 

aquest món tan fascinant i que aporta tant als infants de tota l'escola. 

Necessitarem gent per la vocalia de menjador, de llibres, xarxes social i comunicació, per 

ser president@ i tresorer@. Animeu-vos! SI NO ACONSEGUIM MÉS GENT L'AMPA 

PODRIA DESAPARÈIXER 

mailto:CE.Pares.MartaMata@gmail.com
mailto:secretaria@ampamartamata.org
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Per qualsevol dubte, suggeriment o aclariment podeu contactar amb nosaltres a través d’e-mail: 

Càrrec / Vocalia E-mail de contacte 

Presidència Presidencia@ampamartamata.org 

Secretària Secretaria@ampamartamata.org 

Tresorera tresoreria@ampamartamata.org 

Xarxes Socials comunicats@ampamartamata.org 

Extraescolars/ Piscina/Acollida extraescolars@ampamartamata.org 
piscina@ampamartamata.org 
acollida@ampamartamata.org 

Menjador menjador@ampamartamata.org 

Carnaval carnaval@ampamartamata.org 

Casal casal@ampamartamata.org 

Festes festes@ampamartamata.org 

Formació formacio@ampamartamata.org 

Llibres llibres@ampamartamata.org 

Acollida acollida@ampamartamata.org 

 

Trobareu tota la informació del vostre interès al nostre web: www.ampamartamata.org 

També podeu seguir-nos a les xarxes social: 

Facebook: www.facebook.com/ampamartamataviladecans/ 
Twitter:@AMPAMartaMata_V 
Instagram: @ampamartamata  

mailto:Presidencia@ampamartamata.org
mailto:Secretaria@ampamartamata.org
mailto:tresoreria@ampamartamata.org
mailto:comunicats@ampamartamata.org
mailto:extraescolars@ampamartamata.org
mailto:piscina@ampamartamata.org
mailto:menjador@ampamartamata.org
mailto:carnaval@ampamartamata.org
mailto:casal@ampamartamata.org
mailto:festes@ampamartamata.org
mailto:formacio@ampamartamata.org
mailto:llibres@ampamartamata.org
mailto:acollida@ampamartamata.org
http://www.ampamartamata.org/
http://www.facebook.com/ampamartamataviladecans/

