
 

 

NORMATIVA DELS SERVEIS D’ACOLLIDA I LUDOTECA 

 

Actualment aquests dos serveis estan coordinats i gestionats per l’AMPA de l’escola, per tal de 

complementar els horaris escolars amb les jornades laborals de les famílies. 

Els horaris d’obertura del centre escolar pels alumnes d’infantil i primària són els següents: 

- MATÍ de 8:45h fins a les 13h. 

- TARDA de les 14:45h fins a les 17h. 

- El pati de l’escola resta obert fins a les 13:30h al migdia i fins a les 17:45h a la tarda. 

 

SERVEI D’ ACOLLIDA 

Pels alumnes d’infantil i primària. 

Horari: de dilluns a divendres de 7:45h a 8:45h. Al finalitzar el servei, la monitora acompanya als alumnes 

d’infantil fins a l’escola petita. 

Facturació: possibilitat de quota diària, mensual i/o descompte segon germà. 

 

SERVEI DE LUDOTECA 

Per alumnes d’infantil i 1er de primària. 

Horari: de dilluns a divendres de 17h a 18:45h. A les 17h la monitora recull als alumnes d’infantil a l’escola 

petita i els acompanya fins a la ludoteca, situada a l’escola gran. 

Facturació: possibilitat de quota diària, mensual i/o descompte segon germà. 

 

NORMES GENERALS 

1. Poden fer us d’aquest servei qualsevol alumne del centre. 

2. El soci de l’AMPA abonarà les quotes aprovades per la Junta i els no socis tindran un increment del 

50% sobre el cost de soci. Els preus es comuniquen al començament de cada curs. 

3. Serà obligatori comunicar a la Junta de l’AMPA per escrit (sol·licitar imprès) qualsevol incidència 

d’altes i/o baixes sempre que s’utilitzi el servei de forma mensual i el pagament es faci mitjançant 

rebut domiciliat. 



4. Per tal que la baixa sigui efectiva, cal que s’hagi notificat a l’AMPA , abans del dia 20 del mes 

anterior a la finalització de l’activitat. La baixa serà efectiva a final de mes i no es retornarà la quota 

del mes en curs. 

5. Els dies de reunions de l’AMPA (Assemblea...) i/o entrega d’informes, el cost serà gratuït per a les 

famílies associades i assistents a les reunions. 

6. Es considera que l’alumne s’està afavorint dels serveis, sempre que estigui als espais dintre dels 

horaris establerts, tant si entra més tard com si surt abans. Per tant, el fet d’acabar una activitat 

extraescolar no dona dret a fer-ne ús de la ludoteca. Si degut a la incompareixença a l’hora 

convinguda de la persona responsable de la recollida del nen, aquest ha de fer ús del servei de 

ludoteca, s’emetrà el rebut corresponent . Per això, demanem molta puntualitat tant a l’entrada 

com a la sortida de les diferents activitats. 

7. És responsabilitat dels pares, mares o tutors acompanyar als nens fins a la porta de l’escola en el 

cas del servei d’acollida, i de recollir-los a les 18:45h en el cas del servei de ludoteca. 

8. Abans o després d’aquest horari i fins/o a partir de que comença i/o finalitza l’horari escolar, la 

responsabilitat sobre l’alumne és única i exclusiva del pare, mare o tutor de l’ alumne. 

9. Els pares entregaran i/o recolliran als alumnes al vestíbul del gimnàs i no entraran a l’aula per tal de 

no interferir en la feina de la monitora. 

10. Us demanem que faciliteu el desenvolupament d’aquest servei respectant aquestes normes. 

 

Moltes gràcies. 

La Junta de l’AMPA 

Col·legi Salesians Sabadell 


