
 

 
EXTRAESCOLARS 

CURS 2017-18 

NORMATIVA EXTRAESCOLARS  
 
1. L'Escola podrà suprimir parcialment o total qualsevol activitat si el nombre d'alumnes inscrits no arriba a uns mí-

nims raonables. Ja es comunicaria i es retornaria l'import de la inscripció. 
 

2. Si el nombre d'inscripcions és superior al nombre de places s'admetran els alumnes per rigorós ordre d'inscripció.  
 

3. Enguany les inscripcions es faran a través de la plana web de l’escola on hi trobareu un 

enllaç. Les famílies que no disposen d’internet podran venir a la recepció de l’escola per 

inscriure’s. 
 

4. Les faltes d'assistència hauran d'ésser justificades pels pares, a través de l'agenda escolar. Per al bé dels altres 

alumnes, la 3a falta sense justificar, seria suficient per donar de baixa de l'activitat a l'alumne/a, si s'escau. 
       

5. Les extraescolars tenen un calendari específic que podeu consultar a la web de l’escola i a la recepció. 

Benvolguts pares i alumnes: 
 

Acaba de començar un nou curs i tots hi tenim moltes esperances i il·lusions dipositades. Per aquest motiu volem 

començar, de nou, les activitats extraescolars que tan bona acollida van tenir els passats cursos. 
 

Veureu que aquestes activitats pretenen ser lúdiques i formatives alhora. 

És obvi que aquesta proposta pretén ser ambiciosa i, per tant, saber quina és la vostra demanda i ratificar les acti-

vitats que voleu dur a terme, ens és molt convenient. Caldrà, per això, que tots els alumnes interessats facin la ins-

cripció el més aviat possible per poder encetar les activitats el dilluns dia 2 d'octubre. 
 

Com el curs passats presentem la possibilitat de poder inscriure el vostre fill/a a més d’una activitat, en tots els 

cursos, doncs les activitats estan programades per tal de poder-les combinar de dilluns a divendres, gaudint a la 

vegada de condicions de pagament i reducció en cas de fer més d’una activitat, individualment o com a família. Si 

s’escull més d’una activitat, es podrà fer en dos pagaments, el 60% en el moment de fer la inscripció i l’a-

ltre 40% durant la primera quinzena de febrer. En cas de fer més d’una activitat es farà un descompte, tant un 

mateix alumne/a com germans, consulteu el full d’inscripció. En el cas d’escollir una sola activitat, s’abonarà en un 

únic pagament quan es faci la inscripció, excepte el servei de permanència i l’atenció als alumnes, que s'abonarà 

mensualment o quan s'utilitzi esporàdicament. 
 

En les activitats extraescolars programades al migdia, hi tindran preferència els alumnes de mitja pensió. La resta 

podran inscriure’s-hi si hi queden places vacants. (AMPA 84 €/NO AMPA 102€). 
 

Recordeu que les activitats programades per sessions d'una hora de durada es recuperaran si el professor no pot 

assistir, per ser dia festiu, setmana blanca, etc... fins a fer-ne la seva totalitat. 
 

L'AMPA col·labora en aquestes activitats i és per això que hi ha un descompte per als fills dels seus associats. 
 

Esperant que aquesta proposta tingui una bona acollida i desitjant que els vostres fills, els nostres alumnes, gaudei-

xin i aprofitin tot allò que l'escola els ofereix, us saludem molt atentament. 
 

           La direcció  

INSCRIPCIONS  
 
Es podrà accedir al formulari de la plana web a partir de les 9 del matí del dijous 21 de setembre i es 

tancarà el divendres 29 de setembre a les 10 del matí. Les places es reservaran per rigorós ordre      

d’inscripció. 

El pagament el podreu fer a la recepció de l’escola, en horari lectiu, durant aquests dies.  


