
Activitats Extraescolars 2019-2020  
  
Renovació 
El període de renovació de les activitats extraescolars començarà el proper dilluns 6 de              
maig en l’horari habitual de 16:30 a 18:30 al despatx de l’AFA. Tothom que està inscrit a                 
alguna activitat podrà renovar la inscripció per al curs vinent sense perdre la plaça, tant si ve                 
el primer dia com l’últim. El període de renovació finalitzarà el dia 10 de maig. 
  
Inscripcions 
El termini d’inscripcions a les places que hagin quedat lliures s’iniciarà el dia 16 de maig                
seguint l’ordre de la inicial del primer cognom. Sempre podreu inscriure’ls després del dia              
que us pertoca, però NO abans. 
  
Inicial del primer cognom: Dia d’inscripció: 
A, B, C, D 16 de maig (dijous) 
E, F, G, H 17 de maig (divendres) 
I, J, K, L, M 20 de maig (dilluns) 
N, Ñ, O, P 21 de maig (dimarts) 
Q, R, S, T 22 de maig (dimecres) 
U, V, W, X, Y, Z 23 de maig (dijous) 
  
IMPORTANT 
Les dades personals tals com telèfon, adreces, mail i dades bancàries s’hauran de             
confirmar en el moment de la inscripció si no heu fet en el moment de recollir l’usuari i la                   
contrasenya de la APP.  
  
La forma de pagament de les extraescolars serà a través de domiciliació bancària, per tant,               
és imprescindible donar el número de compte on es carregaran els rebuts de les              
extraescolars. 
  
L’import a pagar en el moment de la inscripció és la quota anual de l’AFA, del curs vinent i                   
els 10 euros de reserva per cada activitat, que no seran reemborsades en el cas de canvi o                  
baixa de l’activitat després de l’11 de juny. Per poder formalitzar la inscripció a qualsevol               
activitat haureu d’estar al corrent de pagament de quota i rebuts de l’AFA 
  
La quota anual de l’AFA per al curs vinent serà de 54,00€ pel primer fill, 42,00€ pel segon,                  
24,00€ pel tercer i 0 a partir del quart. 
  
Les despeses de devolució de rebuts aniran carregades als pares en el proper rebut, a raó                
de 9 euros per rebut tornat. Tots els pagaments de les extraescolars són trimestrals i la                
baixa durant el trimestre no donarà lloc al reemborsament d’aquest. Per donar-se de baixa              
d’alguna activitat pel trimestre següent s’haurà de fer com a mínim 15 dies abans d’acabar               
el trimestre en curs. 
 
L’AFA es reserva el dret a cancel·lar l’activitat si no s’arriba al mínim indispensable perquè               
l’activitat no sigui deficitària.  


