
NORMATIVA SAM i SAT 
 

• L’organització i gestió dels serveis de SAM (Servei Acollida Matí) i SAT (Servei Acollida Tarda) 
és responsabilitat de l’AFA de l’Escola Fabra. 

 

• L’horari del SAM és de 07:45h a 08:45h i l’entrada es fa per la porta principal de Primària. A partir 
de les 08:45h els infants no podran fer ús del servei i hauran d’anar directament a la seva porta 
d’entrada.             

 

• Al SAM els infants han d’entrar sols; només podran anar acompanyats d’un adult els infants de  
P3, P4 i P5. 
 

• A les 08:45h les monitores i els infants recolliran i s’agruparan per cicles. A les 09:00h les 
monitores deixaran als infants a les seves respectives aules. 
 

• L’horari del SAT és de 16:30h a 18:00h, amb possibilitat de recollir els infants a les 17:15h. 
Dividim aquest horari en dues franges a l’hora de fer el cobrament. 
 

• La monitora d’Infantil recull els infants a la seva aula i la monitora de Primària els recull al punt 
de trobada. 
 

• La recollida del SAT es fa a la porta de Primària. Les famílies indicaran per l’intèrfon l’infant que 
venen a buscar i la monitora l‘acompanyarà fins la porta i l’entregarà en mà. 
 

• Si després de l’hora d’acabament del servei alguna família no ha passat a recollir l’infant, la 
monitora l'haurà de portat al despatx de l’AMPA, on l’administrativa intentarà localitzar a la família 
o tutors/es. Si això no fos possible, s'avisaria a la POLICIA LOCAL perquè se’n fes càrrec. 

 

PREUS i HORARIS SAM i SAT 
 

SAM 07:45h – 08:45h 

Famílies Sòcies AFA fix (mínim 10 dies/mes) 1,50 €/dia 
Famílies Sòcies AFA esporàdic 2,00 €/dia 
Famílies NO Sòcies AFA 4,00 €/dia 
 

SAT 16:30h – 17:15h 

Famílies Sòcies AFA 2,00 €/dia 
Famílies NO Sòcies AFA 3,50 €/dia 
 

SAT 16:30h – 18:00h 

Famílies Sòcies AFA 4,00 €/dia 
Famílies NO Sòcies AFA 5,50 €/dia 

 

• El SAM i SAT es cobren a mes vençut i només l‘import dels dies que l’infant ha utilitzat el servei.  

• Les famílies que tinguin el cobrament domiciliat se’ls hi girarà rebut el 10 de cada mes, sempre 
que aquest tingui un import mínim de 12,00 €, en cas contrari rebran un correu amb l’import 
pendent d’abonar. 

• Els rebuts que vinguin tornats tindran un increment de 4,00 € en concepte de despeses de 
devolució. 

 


