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Educativa
Per a la infància
i l’adolescència
SANTA MARGARIDA 
I ELS MONJOS





L’etapa de la infància és l’etapa de vida des del naixement fins l’adolescència; i 
d’aquesta fins a l’edat adulta és el que coneixem com joventut. Uns períodes vitals 
de les persones, en les que l’educació ha de tenir un paper molt important per 
guiar l’aprenentatge cap a la descoberta del món des de totes les seves vessants, 
adequant les accions a les seves necessitats en cada moment.

Per això, partint de la base que tot pot ser un recurs educatiu, entenem l’educació 
com tota acció que, mitjançant l’acompanyament, el respecte i l’escolta activa, pre-
tén que els infants i adolescents tinguin oportunitats de poder tenir un creixement 
personal que els porti a ser adults autònoms, feliços i amb criteri propi.

Des de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos som conscients de la ne-
cessitat d’oferir eines que ajudin al desenvolupament personal dels infants i joves, 
per tal que es converteixin adults socialment actius, culturalment inquiets i esde-
vinguin ciutadans i ciutadanes conscients dels seus drets i deures, partint de la 
base que la responsabilitat d’educar als nostres infants i adolescents ha de ser 
compartida entre tothom (administració, entitats i famílies).

Aquesta guia és un recull de totes les eines que els diferents serveis municipals i 
entitats de Santa Margarida i els Monjos ofereixen a la ciutadania. Una eina amb 
tots els serveis adreçats a aquesta etapa d’edat i que vol assegurar, d’una forma 
accessible, que tota la comunitat tingui la màxima informació per poder participar 
i realitzar aprenentatges que ajudin a la socialització dels infants i adolescents. 

Desitgem que sigui un element pràctic i útil per contribuir a fer créixer el municipi 
que tots i totes volem.

Imma Ferret
Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos
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Llar 
d’infants 
Xiroi 

Contacte:
Els Monjos:
C/ Tarragona, s/n
Telèfon: 93 898 08 27
Adreça electrònica: 
xiroi.monjos@smmonjos.cat

La Ràpita:
Av. Penedès, s/n
Telèfon: 93 818 68 31
Adreça electrònica: 
xiroi.rapita@smmonjos.cat

Horari:
De direcció: 
de dilluns a divendres de 
9.30 h a 10 h i de 15 h a 17 h 
(Els Monjos)

A la Llar d’Infants acollim nens i nenes de 4 mesos a 3 anys. 
Som el primer cicle de l’etapa d’Educació Infantil.

La Llar d’Infants és un espai educatiu on fomentem l’aprenen-
tatge a través de les relacions socials, de la pròpia experimen-
tació, del descobriment personal, del llenguatge i del joc. És un 
espai proper i obert a les famílies.

Per a més informació cal anar a la mateixa Llar d’Infants, als 
Monjos o a La Ràpita. La direcció del centre està a la Llar dels 
Monjos.

Les dates de preinscripció són les marcades pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, cal estar 
atents/es; acostumen a ser al maig.

ENSENYAMENT
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Escola 
Municipal 
de formació de 
persones adultes 
Fina Garcia Mateu 

Contacte:
Av. Mas Catarro s/n 
(Casa de Cultura Mas Catarro)
Telèfon: 93 818 66 84
Adreça electrònica: 
masiaescola@gmail.com

L’escola municipal de formació de persones adultes és un es-
pai sòcioeducatiu on les persones poden formar-se per poder 
reinserir-se al sistema educatiu, millorar el coneixement i ús 
del català, el castellà i l’anglès.

A més és un espai on es treballen les competències i apre-
nentatges bàsics com ara la lectura, l’escriptura i els procedi-
ments i les habilitats matemàtiques.

ENSENYAMENT

Programes de Formació i Inserció (PFI): 
Per a aquells joves d’entre 16 i 20 anys que no han assolit l’ESO 
i volen formar-se per reinserir-se al sistema educatiu. Els PFI 
ofereixen, a més, mòduls de formació professional per a l’apre-
nentatge de competències professionals. També es realitza un 
període de pràctiques en empreses.

Curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà i superior: 
Aquest curs prepara els alumnes per presentar-se i superar la 
prova d’accés que convoca anualment el Departament d’Ense-
nyament. La superació d’aquesta prova permet a les persones 
que no han assolit l’ESO accedir a la formació professional de 
grau mitjà o grau superior. A les de grau mitjà s’hi poden inscriu-
re aquells joves que no tenen l’ESO i que tenen 17 anys o més o 
els fan l’any que es fa la prova. A les de grau superior s’hi poden 
inscriure aquells joves que no tenen l’ESO i que tenen 19 anys o 
més o els fan l’any que es fa la prova.

Els cursos que ofereix són:

7



Ampa 
Escola 
Arrels 

Fer d’enllaç entre famílies i escola escoltant les seves propos-
tes i gestionant la venda de llibres.

Organitzar xerrades, tallers, extraescolars i casals per tots el 
centres del municipi (col·laborant amb les altres AMPA).

Complementar les dotacions del centre comprant material di-
dàctic, esportiu, lúdic i informàtic.

 Participar en el Consell Escolar del centre i en la Comissió de 
Mares Delegades com a representants de l’AMPA.

La nostra tasca es desenvolupa entorn 
a quatre eixos:

Contacte:
C/ Camí fondo, 25
Telèfon: 93 818 32 23
Adreça electrònica: 
ampa.les.arrels@gmail.com
Pàgina web: 
sites.google.com/site/ampa-
lesarrelsmonjos 

Horaris:
Dilluns i dimecres 
de 9 h a 9.30 h
Dijous i divendres 
de 15 h a 15.30 h

Som una associació de mares i pares que vetllem pel benes-
tar dels nostres fills/es a l’escola. 

ENSENYAMENT
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Escola
Arrels

Contacte:
C/ Camí fondo, 25
Telèfon: 93 898 32 23
Adreça electrònica: 
a8063886@xtec.cat
Web:
escolaarrelsmonjos.com
Facebook:
escolaarrelssantamargarida-
ielsmonjos

Horari:
De dilluns a divendres 
de 9 h a 12.30 h 
i de 15 h a 16.30 h

L’escola Arrels és una escola d’educació infantil i primària. El 
seu dia a dia es concreta en activitats d’aprenentatge lliures i 
dirigides. És una escola d’educació viva i activa.

Les activitats lliures afavoreixen l’expansió de totes les intel·li-
gències de la persona, es desenvolupen en els diferents am-
bients d’aprenentatge de lliure circulació. Aquests espais per-
meten als infants adquirir seguretat a la vegada que potencien 
l’esperit investigador.

Les activitats dirigides es concreten en les diferents àrees del 
currículum, tallers i projectes. D’aquesta manera oferim als 
infants l’aprenentatge a través del descobriment, la presa de 
decisions i el treball cooperatiu, tot mitjançant grups d’infants 
més reduïts.

Totes les activitats es planifiquen a partir del currículum del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les assemblees d’aula, espais de diàleg 
amb el grup classe.
L’impuls de la lectura.
L’escola oberta a la participació de les fa-
mílies, tallers, delegats, entrada relaxada…
L’aula de música, TIC, gimnàs i teatre.

Alguns dels aspectes més rellevants de l’escola són:

Els projectes interdisciplinars d’esports, 
medi i teatre.
L’anglès des de 3 anys.
El treball sense llibres de text.
L’atenció individual als infants.

ENSENYAMENT
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Ampa 
Escola Dr. 
Samaranch 
i Fina 

Afavorir les actuacions de difusió d’informacions, venda, ad-
quisició i distribució de llibres.

Potenciar i gestionar l’organització d’activitats extraescolars i 
acollida matinal, així com la festa de final de curs de l’AMPA.

Organitzar l’acollida de tarda, els dies en que hi ha reunions 
d’inici de curs.

Organitzar el servei de menjador escolar, que comporta la 
contractació de l’empresa, gestionar les domiciliacions i rea-
litzar la venda de tiquets.

Fer reunions periòdiques per tal de coordinar actuacions i in-
formar sobre temes relacionats amb la marxa de l’escola i la 
seva organització i funcionament. D’aquestes reunions se’n fa 
un resum que resta al centre.

Col·laborar en l’organització d’algunes festes de l’escola.

Organitzar i fer el seguiment, de forma conjunta, del Programa 
de reutilització de llibres de text. Això comporta la gestió eco-
nòmica i l’acondicionament dels llibres socialitzats.

L’objectiu és la col·laboració entre claustre 
i Ampa per portar a bon terme totes les 
accions encaminades a:

Contacte:
Av. Mas Catarro s/n 
Telèfon: 93 818 65 42
Adreça electrònica: 
samaranch.ampa@gmail.com
Pàgina web: 
www.ampasamaranch.jimdo.
com
Facebook: 
ampa.samaranch

Horaris:
Dilluns de 9 h a 9.30 h 
i dimecres de 16.30 h a 17 h 

L’Associació de Mares i Pares de l’escola aglutina el cent per 
cent de les famílies que porten els seus fills i filles al centre.

ENSENYAMENT
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Escola Dr. 
Samaranch 
i Fina 

Contacte:
Av. Mas Catarro, 1
Telèfon: 93 898 02 81
Fax: 93 898 05 10
Adreça electrònica: 
a8028217@xtec.cat
Pàgina web:
www.xtec.cat/ceip-fina 

Horaris:
De dilluns a divendres 
de 9 h a 12.30 h 
i de 15 h a 16.30 h

Desenvolupar al llarg de l’escolaritat obligatòria les habilitats 
instrumentals bàsiques: lectura, escriptura, càlcul i expressió.

Oferir un conjunt d’activitats destinades a afavorir un desen-
volupament global del nen/a (físic, psíquic, emocional, afectiu, 
social i cognitiu).

Fomentar els esperits de col·laboració, solidaritat i diàleg.

Fomentar els valors de convivència i respecte a les diferències 
individuals.

La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i comunicació 
de l’escola. A 1r s’inicia l’aprenentatge de la llengua castellana i 
a P5 s’inicia de manera oral i lúdica la llengua anglesa. A cicle 
superior es treballa la llengua anglesa a altres matèries.

Tots els espais de l’escola tenen connexió a internet, les aules 
disposen d’ordinadors i la majoria ja estan dotades de pissar-
res digitals, a més de disposar d’una aula d’informàtica.

L’escola aposta pel reciclatge i la recollida selectiva de deixa-
lles. Fomenta hàbits saludables a l’hora d’esmorzar i disposa 
d’un hort ecològic.

L’escola organitza un Programa de Reutilització de llibres de text. 

El projecte educatiu es basa en:

L’escola Dr. Samaranch i Fina és una escola pública de doble 
línia que escolaritza a nens i nenes de 3 a 12 anys.

ENSENYAMENT
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Ampa 
Escola 
Sant 
Domènec 

Som una associació integrada per unes 150 famílies que té 
com a objectiu organitzar i cooperar en les activitats formati-
ves i socioculturals que es realitzen a l’escola, per tal d’afavorir 
l’educació dels nostres fills i filles i facilitar el coneixement i la 
relació entre les famílies.

Organitzem el menjador escolar gestionat per l’escola, inten-
tant donar un servei familiar i proper a l’alumnat juntament 
amb una empresa que és l’encarregada de donar un caire més 
dinamitzador i d’esbarjo als migdies, paral·lelament a oferir un 
dinar nutritiu i saludable.

També realitzem l’acollida i les activitats extraescolars per a 
qui ho vulgui o ho necessiti, intentant conciliar d’aquesta ma-
nera els horaris laborals de les famílies amb l’horari escolar.

En aquesta estona intentem transmetre, entre l’alumnat que 
en fa ús, valors i actituds com la participació, el respecte, la 
responsabilitat, la solidaritat i la igualtat. Dirigits per un moni-
toratge professional i amb experiència en l’activitat, es treballa 
per fomentar la cordialitat i el companyonia, a més a més de 
l’aprenentatge.

El nostre propòsit és que el nostre alumnat s’integri en la co-
munitat educativa i la social, oferint alternatives esportives, 
culturals i recreatives per tal que es relacionin, s’expressin i 
creixin com a persones íntegres i tolerants en una societat di-
versa i plural.

Contacte:
Despatx de l’AMPA 
Adreça electrònica: 
ampasantdomenec09@
gmail.com
Blog: 
ampaceipsantdomenec.
blogspot.com.es/

Horaris:
Els dimarts de 16.30 h a 17 

ENSENYAMENT
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Escola 
Sant 
Domènec 

Contacte:
C/ Montanyans, 4 (La Ràpita)
Telèfon: 93 898 04 00
Adreça electrònica: 
a8037528@xtec.cat
Pàgina web:
sites.google.com/a/xtec.cat/
ceipsantdomenec/home

Horaris:
De dilluns a divendres 
de 9 h a 12.30 h 
i de 15 a 16.30 h

Serveis d’acollida: 
8 h a 9 h i de 16.30 h a 18 h

A l’etapa infantil es fa treball per projectes interdisciplinaris.

Treballem en el projecte Escola Verda i tenim hort escolar, 
compostador, recollida de deixalles, esmorzars saludables, 
hortpati, introducció de menjar ecològic en el menú del men-
jador escolar, etc. 

També treballem projectes compartits entre alumnes de di-
ferents nivells i etapes educatives i que potencien el conei-
xement de l’alumnat entre ells/elles i la convivència: projecte 
dels padrins lectors, tallers en festes escolars, etc.

Potenciem l’impuls de la llengua anglesa: inici a P4, maleta 
de materials a partir de 2n, meitat del programari de ciències 
naturals en anglès i meitat en català a cicle superior, ús de la 
llengua anglesa diari a la ràdio, apartat de la revista escolar en 
anglès, etc.

L’escola participa en un programa de ràdio. Hi ha programes 
diaris fets per tots els alumnes de l’escola de 12.30 h a 13.15 h.
També participa en el Pla TAC, en el Pla Català de l’Esport.

Publica una revista trimestral on participa tot l’alumnat i l’AMPA.

Servei d’acollida i menjador amb cuina pròpia cada migdia.

Participació directa de les famílies: programes de ràdio, festes, 
realització d’activitats a pàrvuls, xerrades d’escola de pares, etc.

L’escola Sant Domènec és una escola d’educació infantil (3 a 
6 anys) i primària (6-12 anys).

ENSENYAMENT
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Ampa 
Institut 
el Foix 

L’associació de mares i pares de l’Institut El Foix tenim com 
a objectiu apropar la nostra tasca educativa com a família a 
l’institut. Per tal d’acompanyar i recolzar als nostres fills i fi-
lles en una etapa tan especial com és l’adolescència, establim 
una connexió entre professorat, famílies i alumnat, per tal de 
facilitar la seva orientació. A més, donem suport econòmic a 
l’institut per tal de beneficiar als nostres fills i filles.

Contacte:
Telèfon: 93 818 63 76 
Adreça electrònica: 
ampainselfoix@outlook.es

Horari:
Ens reunim cada primer 
dimarts de mes d’11 a 12 h  

ENSENYAMENT
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Institut 
el Foix 

Contacte:
C/ Maria Aurèlia Capmany, 6 i 8
Telèfon: 93 898 33 60
Fax: 93 898 33 61
Adreça electrònica: 
a8053091@xtec.cat
Pàgina web:
www.elfoix.org 

El centre disposa de mitjans humans i materials adients per 
realitzar una tasca educativa i formativa de qualitat, tant per a 
l’alumnat d’ESO, com per al de Batxillerat. 

ENSENYAMENT

Formació de persones responsables i autònomes. Bona pre-
paració acadèmica per continuar estudis de cicles formatius o 
universitaris. 

Dos tutors per grup que afavoreixen un seguiment més perso-
nalitzat. 

Servei de mediació per resoldre conflictes mitjançant el diàleg 
i la reflexió.
 
Itineraris a 4t d’ESO.

Anglès com a primera llengua estrangera. Alemany com a se-
gona llengua i intercanvi amb centres d’Alemanya i Anglaterra.

Servei d’orientació i psicopedagogia. 
Mestra de pedagogia terapèutica.

Vinculació a la vida sociocultural de la zona. 
Contacte directe i permanent amb pares i mares i amb l’AMPA.

Especial atenció a la formació i ús de les tecnologies informà-
tiques i audiovisuals. 

Viatges de final d’etapa a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
Colònies a 2n d’ESO.

Les característiques del centre són:
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Iniciació 
a  l’esport 
i psicomo-
tricitat  

Inscripció:
Preu a consultar. 
Per poder-te inscriure 
hauràs de lliurar la butlleta 
d’inscripció a: 
Les oficines de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida 
i els Monjos, de dilluns a 
divendres, de 9 h 14 h i els 
dimarts de 17 h a 20 h.

I/o a l’escola Sant Domènec, 
tots els matins, entregant la 
butlleta directament al con-
serge del mateix centre. 

Lloc i inici de les 
activitats:
A les escoles i a les ins-
tal·lacions esportives dels 
municipis dels Monjos i la 
Ràpita. Inici de les activitats 
durant el mes d’octubre.

La iniciació a l’esport i la psicomotricitat són programes espor-
tius inclosos dins de l’Escola Esportiva, on es pretén aconseguir 
la funcionalitat de finalitats objectives enfocades a les habilitats 
psicomotrius dels nostres infants de P-4 i P-5. Dirigida per tèc-
nics esportius qualificats, funciona un dia a la setmana.

ESPORTS
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Escola 
Esportiva 
Municipal

Inscripcions:
Preu a consultar. 
Preu per a tot el curs 
(amb la possibilitat de poder 
realitzar un esport en conjunt 
+ un individual). 
Per fer la inscripció cal lliurar 
la butlleta: 
Les oficines municipals de 
l’ajuntament de Santa Mar-
garida i els Monjos, de dilluns 
a divendres, de 9 h 14 h i els 
dimarts de 17 h a 20 h.

I/o a l’escola Sant Domènec, 
tots els matins, entregant la 
butlleta directament al con-
serge del mateix centre. 

Gimnàstica rítmica per a nens 
i nenes de 4 a 12 anys als 
Monjos i per a nens i nenes de 
4 a 8 anys a La Ràpita. 
Inici inscripcions al setembre. 
Preu a consultar (trimestral).

Inici de les 
activitats:
Durant el mes d’octubre. 
Horari a consultar.

L’escola Esportiva Municipal està adreçada als nois i noies del 
municipi de 9 a 18 anys i treballa fora de l’àmbit i l’horari escolar. 
En ella es pretén fomentar un bon ambient esportiu, unes tèc-
niques per a un millor coneixement de l’esport i unes actituds i 
comportaments que millorin la condició física, així com l’autono-
mia personal i el treball en equip.

A Santa Margarida i els Monjos:
Mini voleibol 
(Categoria: benjamí i aleví)
Voleibol 
(Categoria infanti)
Mini bàsquet 
(Categoria: benjamí i aleví)
Iniciació al hoquei 
(Categoria: P-4, P-5, pre-benjamí)
Bàdminton 
(Categoria: aleví, infantil, 
cadet i juvenil)
Iniciació al karate 
(Categoria: de 4 a 8 anys 
i de 8 a 14 anys)

Modalitats esportives:

Iniciació al judo 
(Categoria: de 3 a 6 anys)
Iniciació al patinatge 
artístic 
(Categoria: de 4 a 8 anys) 

La Ràpita:
Mini bàsquet 
(Categoria: benjamí i aleví)
Mini voleibol 
(Categoria: benjamí i aleví)
Futbol sala 
(Categoria: benjamí i aleví)

ESPORTS
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Servei de 
joventut 
Tangram 

Igual que el Tangram, el Servei de Joventut té diferents peces: 
serveis (informació i dinamització), equip professional, projectes 
educatius, activitats, entitats juvenils i la peça més important: TU, 
vosaltres, els joves!

A més a més, pots construir diferents figures, és a dir, tu, vos-
altres, els joves, podeu donar forma al Servei de Joventut: 
participant de les activitats, gaudint de les tardes al Tangram, 
organitzant activitats del Tangram al carrer, formant part d’una 
entitat juvenil, aprenent dels consells dels Joves Agents de Sa-
lut, formant-te com a monitor/a o fent-nos arribar les vostres 
propostes!

Per tant, si necessites jugar al Tangram, aquí trobaràs les peces 
per construir la forma que tu li vulguis donar. 

Vols jugar al Tangram?

Contacte:
C/ Berenguer, 1
Telèfon: 93 818 62 96
Adreça electrònica: 
tangramjove@gmail.com
Pàgina web: 
www.tangramjove.com
Facebook: 
Tangramjove

Horari:
Dimarts de 10 h a 13 h 
(informació)

De dimarts a divendres de 
16 h a 19 h (informació i 
dinamització)

(adreçat a persones joves d’entre 12 i 30 anys)

JOVENTUT
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La Casa 
dels 
Passos 
Petits 

Als infants
Un espai segur per poder entrar en sociabilitat sense separar-se 
de l’adult, estimulant, de descoberta i experimentació i de relació 
amb d’altres nens i nenes.
Un espai relaxat per poder jugar amb l’adult que l’acompanya 
(mare, pare, avis, cangur,…) i altres infants.
Preparació i elaboració per a l’entrada a la llar d’infants i la se-
paració de l’adult.
Escolta del personal d’acolliment.

Als adults 
Un espai d’acollida per poder parlar i compartir experiències en 
relació a l’educació i la criança dels vostres fills i filles, amb d’al-
tres famílies.
Poder ser escoltats per professionals especialistes en infància, 
sense intervenció psicoterapèutica.
Espai per elaborar la separació del nen o nena de manera pro-
gressiva i relaxada ja que l’infant sempre ha d’estar acompanyat 
d’un adult.

És un espai de lliure circulació, en l’horari establert. Podeu arribar 
i marxar quan vulgueu. És gratuït.

L’espai d’infància i família La Casa dels 
Passos Petits ofereix:

Contacte:
Els Monjos: 
C/Anselm Clavé 9-11 
(Pati de Ca l’Antic)
Telèfon: 93 898 37 57
Horari:
els dilluns i divendres de 
10.30 h a 12.30 h (d’octubre 
a maig)

La Ràpita:
Av. Penedès, s/n 
(llar d’infants)
Adreça electrònica: 
casapassospetits@gmail.com
Horari:
els dimarts de 10.30 h a 
12.30 h (d’octubre a maig)

Espai d’infància i família de 0 a 3 anys La Casa dels Passos 
Petits 

INFÀNCIA
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Ludoteca 
la Baldufa 

Contacte:
C/ Anselm Clavé 9 - 11 
(Pati de Ca l’Antic)
Telèfon: 93 898 37 57
Adreça electrònica: 
casapassospetits@gmail.com
Pàgina web:
serveiinfancia.blogspot.com.es

Horari:
Els dilluns, dimarts i dijous 
de 16.30 h a 18.30 h

Què es necessita?
Per participar a la ludoteca 
has de realitzar: 
La inscripció.
Pagament trimestral (trimes-
tres escolars). Descomptes 
a partir del segon germà o 
germana.
Fotocòpia de la targeta 
sanitària.
Una foto actual de l’infant 
participant

La nostra programació bàsica d’activitats es fonamenta en el 
joc lliure, a través de les dinàmiques que els iguals van creant 
amb els jocs, joguines i diferents propostes que tenen a l’abast. 

També s’ofereixen altres activitats extraordinàries com ara: 
sortides i activitats per l’entorn, exposicions, espectacles, ta-
llers creatius, activitats formatives per a pares i mares, etc. 

La finalitat és que gaudeixin i aprenguin a jugar compartint 
amb els altres, a créixer a través del joc, a adquirir hàbits d’au-
tonomia personal, a desenvolupar capacitats intel·lectuals i 
psicomotrius i a millorar les relacions socials.

INFÀNCIA
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Esplai 
Vesper

Esplai dissabtes: realitzar la inscripció dins de les dates esta-
blertes, realitzar el pagament, i adjuntar la fotocòpia de la targe-
ta sanitària i el comprovant del pagament.

Parc nadalenc- inflables: presentar-se el dia, l’hora i el lloc indi-
cat a la difusió de Nadal i fer el pagament en efectiu de l’activitat.

Escola d’estiu: realitzar la inscripció en les dates establertes, re-
alitzar el pagament i adjuntar la fotocòpia de la targeta sanitària 
i el comprovant del pagament.

Surt al carrer i munta-t’ho bé: gratuït. 

Anar a les activitats programades que es vulgui, obert a tothom.

Inscripcions:

Contacte:
C/ Berenguer 1
Telèfon: 93 818 62 96
Adreça electrònica: 
vesperesplai@gmail.com 

Horari:
Esplai tots els dissabtes de 
10 h a 13 h d’octubre a maig

A més de de les activitats 
en èpoques de vacances 
escolars. 
Activitats de lleure del Parc 
Nadalenc i del Parc d’Infla-
bles BOTI-BOTI
Escola d’estiu
Surt al carrer i munta-t’ho bé!
 

L’Esplai Vesper és un espai que utilitza les activitats de lleure 
(sortides per l’entorn, tallers creatius, jocs, gimcanes, acampa-
des, etc.) per educar actituds positives en infants i joves envers 
la societat i el món en que vivim.
Els infants i joves podran descobrir el valor de l’amistat i de 
la relació amb els altres, de la comunicació i del compartir un 
projecte lúdic comú, per potenciar i assolir un desenvolupa-
ment personal ric i positiu.

INFÀNCIA
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Escola 
de música 
de l’Alt 
Penedès

Contacte:
Telèfon: 638 04 38 79 
o 93 890 00 00 ext. 213
Adreça electrònica: 
emap@ccapenedes.cat
Pàgina web:
www.emap.cat
Facebook:
emapaltpenedes

Inscripcions al mes de maig.

L’escola de música de l’Alt Penedès és un projecte del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès que va començar a funcionar l’any 
2006. Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació musical 
de qualitat, de manera que aquesta sigui propera i oberta a 
la diversitat d’interessos. El projecte pretén esdevenir un eix 
vertebrador a nivell cultural que uneixi i cohesioni els ciuta-
dans, famílies, i infants dels diferents municipis i dinamitzi les 
activitats culturals.

A Santa Margarida i els Monjos s’oferiran classes des del curs 
2016-2017 tot començant per les formacions als més petits, 
amb voluntat d’esdevenir una escola municipal de música.

MÚSICA
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Servei de 
pediatria 

Contacte:
Telèfon: 93 818 67 48 
(CAP Monjos)
Cita prèvia per a visites:  
Telèfons 
93 326 89 01 o 902 111 444. 
També es pot fer a través de 
www.gencat.net/ics

Informació sanitària 
i consells de salut: 
Telèfon: 061 
(CatSalut Respon)

Forma part de servei de pediatria de l’Alt Penedès. Tenim com 
a finalitat l’atenció a les necessitats de salut de la població in-
fantil (0-14 anys) i les seves famílies amb qualitat i eficiència. 

Hi ha diversos tipus de visites: pediatria, infermeria i de re-
visions. Les revisions es realitzen a les edats indicades en 
una taula que cal demanar directament al vostre CAP (Cen-
tre d’Atenció Primària). Cal que les visites siguin concertades 
amb antelació amb pediatria o infermeria per tal d’evitar de-
mores innecessàries i el col·lapse del servei. 

Les visites que acudeixin sense cita prèvia consten en un llis-
tat de visites sense una hora concreta i que caldrà que esperin 
a la sala fins que se les pugui visitar. Es demana que no truquin 
a la porta. 

Cal portar la Targeta Sanitària Individual sempre que es vagi 
al centre de salut o us adreceu a qualsevol altre equipament 
sanitari i el Carnet de Salut és necessari per poder fer les re-
visions de l’infant.
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Associació 
Pit Penedès 
Grup de suport a la 
lactància materna 

Els serveis que oferim són reunions setmanals com a grup 
d’ajuda mútua, lloc de trobada de mares alletants amb ganes 
de compartir les seves experiències o amb ganes de trobar 
solució a alguna dificultat en l’alletament. 
Oferim experiència i informació contrastada basada en pu-
blicacions de l’Organització Mundial de la Salut, el Comitè de 
Lactància de la Iniciativa Hospital Amic dels Nens, i altres en-
titats científiques.

També donem assistència telefònica, i organitzem xerrades 
puntuals.

Per participar a les reunions setmanals del dimecres només 
has de venir, tot i que nosaltres hi estem de 9.30 h a 11.30 h. 
Les mares tenen llibertat per entrar i sortir dins d’aquest horari 
a conveniència, no estan obligades en cap moment a estar-hi 
tota la sessió. També poden assistir pares i altres acompa-
nyants, tant adults com infants.

Tothom que vulgui col·laborar pot fer-se soci fent una aporta-
ció de 10 euros anuals, o fer qualsevol altra aportació puntual.

SALUT

Contacte:
C/ Anselm Clavé 9 - 11 
(Pati de Ca l’Antic)
Telèfon: 93 898 37 57
Adreça electrònica: 
pitnature@gmail.com
Pàgina web:
pitpenedes.blogspot.com

Horari:
Dimecres de 9.30 h a 11.30 h, 
durant el curs escolar.
A l’estiu publiquem l’horari al 
web.
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Serveis 
socials 
bàsics 

Contacte:
C/ Sant Josep, 1
Telèfon: 93 898 08 71

Horari:
De dilluns a divendres 
de 10 h a 13.30 h

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Avaluar, detectar i prevenir les situacions de necessitat.

Oferir informació, orientació i assessorament en relació als 
drets i els recursos socials existents.

Dissenyar programes individuals d’atenció per a persones de-
pendents.

Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport.

Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents.

Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.

Gestionar prestacions d’urgència social i determinades presta-
cions econòmiques.

Dissenyar i portar a terme projectes d’atenció col·lectiva, a nivell 
grupal i comunitari.

Entre les seves funcions, hi ha les següents:

Els Serveis socials són el conjunt d’actuacions orientades a 
millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la pres-
tació d’informació, atenció i suport personal.
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La 
Biblioteca 

Contacte:
C/Cadí, 2
Telèfon: 93 818 67 05
Adreça electrònica: 
b.st.m.monjos@diba.cat
Pàgina web:
www.biblio.smmonjos.cat
Facebook:
biblioteca.elsmonjos

Horari:
Hivern: 
de dilluns a divendres 
de 15.30 h a 20.30 h  
i dimecres i dissabtes 
de 10 h a 13.30 h
Estiu: 
de dilluns a divendres 
de 15.30 h a 20.30 h

BIBLIO@CCÉS
Contacte:
Pl. Ramon Cabré, s/n 
(La Ràpita)
Telèfon: 93 898 08 29
Adreça electrònica: 
biblioaccesrapita@diba.cat

Horari:
De dimarts a divendres 
de 17 h a 20 h

La Biblioteca és un servei adreçat a tots els membres de la 
comunitat i té com a finalitat crear i reforçar els hàbits de lec-
tura; promoure l’educació individual i autodidacta i l’ensenya-
ment formal; garantir l’accés a tota mena d’informació; oferir 
serveis d’informació adequats a les empreses, associacions i 
grups d’interès local; facilitar l’adquisició de competències bà-
siques en l’ús de recursos i les tecnologies de la informació i 
la comunicació; fomentar el diàleg i la diversitat interculturals 
i donar suport a les activitats i entitats locals.

Ofereix accés a col·leccions en qualsevol tipus de suport, 
servei de préstec de documents, informació i orientació bi-
bliogràfica, informació local i comunitària, formació d’usuaris, 
activitats de foment de la lectura i l’aprenentatge, serveis per 
a grups amb necessitats especials, servei d’Internet i zona wifi, 
serveis i tràmits virtuals i servei de reprografia. 

SUPORT EDUCATIU
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Espai 
d’acció 
educativa 
El Corriol 

SUPORT EDUCATIU

Contacte:
C/ Sant Josep, 1
Telèfon: 93 898 08 10

Horari:
De dilluns a dijous 
de 16.30 h a 20 h

Què es necessita?
Els infants han de venir deri-
vats de l’escola o de Serveis 
Socials.

Millorar de la qualitat socioescolar dels infants que hi par-
ticipen.

Millorar la integració dels infants al municipi.

Potenciar el desenvolupament d’habilitats socials.

Perfeccionar les tècniques d’aprenentatge.

Oferir ajuda a les famílies per poder realitzar les funcions 
parentals.

Funciona dues tardes a la setmana per grup. En ell, es fan els 
deures, es treballa amb els infants per millorar la seva autoesti-
ma, la seves habilitats socials i les relacions amb l’entorn i l’es-
cola. Aquest treball es fa conjuntament amb la família, l’escola i 
els Serveis Socials municipals en algunes ocasions.  

Els seus objectius són:

El Corriol és un espai d’acció socioeducativa adreçat a nens 
i nenes de 5 a 12 anys (educació primària) del municipi amb 
dificultats socials, escolars i/o familiars. 
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Entitats

Altres contactes 
d’interès per a joves i famílies

ENTITATS

BALL DE DIABLES ESPURNES
Av. Penedès, 70

CASA DE ANDALUCÍA 
DE L’ALT PENEDÈS (Ball Flamenc)
C/ Alguer (Sala Alguer)

CENTRE CULTURAL ISLÀMIC 
ASSALAM
C/ Eugeni d’Ors, 19

CLUB FUTBOL A.D. MONJOS
Av. Cal Rubió, s/n (Camp de futbol)
www.monjosfutbol.blogspot.com

CLUB PATÍ MONJOS (Hoquei patins)
Av. Cal Rubió, s/n (Pavelló)
www.cpmonjos.com 

CONSELL PASTORAL
Plaça de l’església s/n (Església)
Telèfon: 93 898 00 51

A Santa Margarida i els Monjos existeixen, a banda de les entitats amb activitats educatives, un 
ampli ventall d’associacions relacionades amb temes d’infància i joventut. Podeu consultar-les al web 
www.santamargaridaielsmonjos.cat

COORDINADORA DE BALLS FOLKLÒRICS 
(Balls de la Festa Major)
C/ La Plata, 8

CORAL INFANTIL LA BOMBETA MÀGICA
Av. Penedès, 70
coralinfantilbombetamagica@gmail.com

DIABLES PETITS MONJOS
C/ Berenguer, 1

ELS MONJOS BASQUET CLUB
Av. Cal Rubió, s/n (Pavelló)

FUTBOL BASE MAS CATARRO
Av. Cal Rubió, s/n (Camp de futbol)

GRUP DE GEGANTERS DE LA RÀPITA
Av. Penedès, 70

PATINATGE ARTÍSTIC MONJOS
Av. Cal Rubió, s/n (Pavelló)

ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANORÈXIA 
I LA BULÍMIA
www.acab.org

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/estudiar

SAFAD (Servei d’Assessorament Familiar 
d’Alcohol i altres Drogues)
93 118 40 05

SERVEI DE JOVENTUT CONSELL 
COMARCAL ALT PENEDÈS
www.dinamo.cat
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SEXE JOVES
Generalitat de Catalunya
www.sexejoves.gencat.cat

INFÀNCIA RESPON
116111

ESCOLA DE MÚSICA 
SANTA MARGARIDA
93 818 63 82 i 679 69 49 36
escolademusicasantamargarida@hotmail.es



Aquesta guia és un recull de tots els serveis i entitats que a Santa Margarida i els 
Monjos treballen amb infància i adolescència i pretén ser una eina que vol asse-
gurar, d’una forma accessible, que tota la comunitat tingui la màxima informació 
per poder participar i realitzar aprenentatges que ajudin a la socialització dels 
infants i adolescents.


