
INFORMACIÓ SOBRE
EXTRAESCOLARS 2017-2018

DATES INSCRIPCIONS PRIMER TRIMESTRE
Dimarts 19, Dimecres 20 i Dijous 21 de setembre de 2017
De 9:15h a 10:30h i de 16:45h a 18h.

• Cal ser soci de l'AMPA i presentar el carnet. Les famílies que no puguin acreditar
la condició de sòcies hauran d'abonar 30€ adicionals en fer la inscripció.

• Per tal de matricular-se cal estar al corrent dels rebuts d'anys anteriors. En cas 
contrari NO es podran matricular.

• Les inscripcions es renoven automàticament cada trimestre. Per tal de donar de 
baixa a un alumne s'ha de notificar abans de finalitzar el trimestre.

• Inici i finalització de les activitats:
◦ 1r trimestre del 2/10 al 21/12
◦ 2n trimestre del 8/01 al 23/03
◦ 3r trimestre del 3/04 al 21/06

• NO es domicilien rebuts. El pagament serà exclusivament en efectiu o un 
ingrès/transferència al compte bancari de l'AMPA.

• Les activitats de dos dies es poden realitzar només un dia i el cost serà del 60% del 
total.

• Per a les activitats de segona hora, l'alumne que vulgui fer acollida (16.30h a 
17.30h) ha d'abonar 1€ directament al monitoratge del servei.

• Qualsevol comentari o notificació relacionat amb les activitats extraescolars s'ha 
de realitzar mitjançant l'email de l'AMPA o al despatx de l'AMPA. En cap cas al 
monitoratge de l'activitat.

• Per a que l'activitat es realitzi es necessita un mínim de 10 alumnes en cada una.
• Equipació i documentació que cal portar per realitzar l'activitat:

◦ FITKID, AEROBIC I HIP-HOP: malla, mitjó de recanvi i cabells recollits
en cua o monyo.

◦ JUDO: Judoki (vestit blanc), cinturó i bossa amb cremallera.
◦ FUTBOL: per a aquells que s'inscriuren per primer cop cal aportar 

nom i cognoms, adreça, data naixement, codi postal, nacionalitat, 
telèfon, número de targeta sanitària i una foto de carnet.


