
 
   

INFORMACIÓ i NORMES GENERALS  
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 

 
 La INSCRIPCIÓ es realitzarà fins al 25 de setembre i tindrà ORDRE D’ARRIBADA. 

 Per motius organitzatius, és possible que als xiquets/tes inscrits fora d'aquest termini, no se'ls 
permeta començar una activitat fins al mes de novembre i sempre que hi haja places disponibles. 

 En cas d'excessiva demanda tindran preferència els ja inscrits que van fer la reserva de plaça 
al maig, però igualment han de realitzar la inscripció dins del termini establert. 

 La inscripció en una activitat, implica un compromís de permanència d'almenys un curs escolar, 
aquesta inscripció ha de ser renovada cada curs. 

 Per a participar en les activitats cal pagar una matrícula de 40€ anuals per xiquet. Els socis de 
l’AMPA estan exempts de pagar aquesta matrícula, pagaran la quota establida per al curs 2018-2019 que 
és de 40€ anuals per família, aquesta es cobrarà a l'octubre.  

 Cada activitat té unes normes específiques (equipatge, proteccions, comportament…), que 
es podran consultar en la web i es distribuiran al començament d'aquesta activitat.  

 Les activitats començaran el 1 d'octubre de 2018 i finalitzaran el 31 de maig de 2019. No es 
realitzaran activitats durant les vacances escolars ni quan es realitzen activitats extraordinàries com la 
festa de benvinguda, falles o Nadal. Les activitats de menjador de l'AMPA començaran el mes de 
novembre, només podran participar en aquestes activitats els xiquets que es queden en el menjador 
d'octubre a maig. 

 El col·legi no es fa responsable dels xiquets, fóra de l'horari escolar, i l’AMPA no té potestat legal 
per a assumir aqueixa responsabilitat, per la qual cosa solament podran quedar-se dins de les 
instal·lacions del centre els xiquets inscrits en les activitats extraescolars. Els familiars hauran 
d'abandonar el col·legi a les 17:15 hores, i tornaran a arreplegar-los en finalitzar l'activitat.  

 En matricular-se en una activitat, l'alumnat es compromet a participar respectant tant al 
professorat que l'imparteix com a la resta de l'alumnat que participa en ella. Si la persona a càrrec de 
l'activitat comunicara a la Junta Directiva que s'està produint de forma reiterada un comportament que 
bloquege, desestabilitze o faça impossible el normal desenvolupament de la mateixa, aquesta Junta podrà 
decidir, després d'analitzar la situació i escoltar a les persones afectades, suspendre temporalment o 
definitivament de l'activitat a la persona causant dels problemes. Per descomptat, es retornarà l'import del 
temps restant de l'activitat en el cas que el pagament no s'haja fet mensual. En la mateixa línia, us instem 
a comunicar a la coordinadora de les activitats extraescolarsqualsevol situació o problema que considereu 
que desvirtua l'activitat tal com es va oferir. 

FORMA DE PAGAMENT:  
 
 Les activitats anuals es cobraran en la primera quinzena de novembre de 2018, el pagament 
podrà fraccionar-se en dos rebuts: el 60% al novembre de 2018 i el 40% restant al febrer de 2019, o en 
tres si l'activitat és de mes de 150€ anuals (40% novembre , 30% febrer i 30% abril). 
 Dos rebuts sense pagar, suposarà la baixa immediata en l'activitat i l’inscrit correrà amb les 
despeses causades per la devolució dels rebuts.  
 Per a realitzar canvis o baixes en les activitats, es comunicarà per escrit abans del 22 del mes 
anterior que es vol fer efectiva la modificació. En les activitats, el preu de les quals és anual, no es 
reintegrarà l'import de les llicències federatives, ni la part proporcional al preu que corresponga al mes en 
què se sol·licita la baixa ni als anteriors, amb independència que la persona inscrita haja assistit o no a 
l'activitat durant aqueix temps.  
 Qualsevol canvi de domicili o domiciliació bancària haurà de comunicar-se a l’AMPA. 
 

 
 Les activitats per dies solts cal concretar-les en l’AMPA. L'AMPA es reserva el dret de 
suspendre l'activitat per falta d'inscripcions o modificar-ne els horaris i les condicions. 
 

HORARIS D’ATENCIÓ AMPA: 
Dies lectius: DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS de 9:15 h. a 10:15 h. en la sala AMPA 

 
 
 


