
Activitats Extraescolars 2020-2021  
 
Renovació 
El període de renovació de les activitats extraescolars començarà el proper dilluns 18 de              
maig de forma telemàtica a través de l’APP de l’AFA. (Veureu que és un procés molt senzill                 
i ràpid. En breu us farem arribar les instruccions concretes). Aquest és el mètode més senzill                
i el que us recomanem però si algú no disposa de l’app, pot enviar un mail a                 
familiesdib@gmail.com.  
 
Durant una setmana, tothom que està inscrit a alguna activitat podrà renovar la inscripció              
per al curs vinent sense perdre la plaça. El període de renovació finalitzarà el dia 22 de                 
maig. És imprescindible fer el pagament dels 10€ en concepte de reserva i de la               
corresponent quota anual de l’AFA dins dels terminis establerts via transferència bancària al             
següent compte corrent: ES67 2100 0813 6002 0034 8566. És important que en el concepte               
indiqueu el nom de l’alumne i l’activitat que es vol renovar. Sobretot formalitzeu la inscripció               
telemàtica abans de fer la transferència. 
 
Noves inscripcions 
El termini d’inscripcions a les places que hagin quedat lliures s’iniciarà el dia 25 de maig                
també per via telemàtica i finalitzarà el dia 29 de maig. Com a novetat, enguany, NO se                 
seguirà cap ordre d’inscripció i durant la setmana de l’1 al 5 de juny es farà un SORTEIG                  
per a cada activitat en què s’hagin superat el nombre de places ofertades. El resultat es                
comunicarà també via APP. 
 
Un cop fet el SORTEIG, les famílies que hagin obtingut plaça a l’activitat sol·licitada, tindran               
48 hores per fer el pagament de la quota anual de l’AFA i els 10€ en concepte de reserva                   
per transferència bancària al següent compte corrent: ES67 2100 0813 6002 0034 8566. És              
important que en el concepte indiqueu el nom de l’alumne i l’activitat a la que s’inscriu. Les                 
famílies que no facin el pagament durant aquestes 48 hores, perdran la plaça i aquesta serà                
assignada a una altra família seguint l’ordre del resultat del sorteig. També aquells que              
s'hagin inscrit en dues activitats excloents per horaris, hauran de renunciar a una de les               
dues en el termini de 48 hores per a que es pugui assignar a una altra família. 
 
 
IMPORTANT:  

- Pel que fa a les dades personals com el telèfon de contacte, adreces, mail i dades                
bancàries és important que si necessiteu fer algun canvi, envieu un correu a             
familiesdib@gmail.com.  
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- Els 10 euros de reserva per cada activitat no seran reemborsats en el cas de canvi                
o baixa de l’activitat després del 12 de juny. Per poder formalitzar la inscripció a               
qualsevol activitat haureu d’estar al corrent de pagament de la quota i els rebuts de               
l’AFA. 
 

- La quota anual de l’AFA per al curs vinent es manté en 54,00€ pel primer fill, 42,00€                 
pel segon, 24,00€ pel tercer i 0 a partir del quart. 
 

- Recordeu que 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. 
 

- Donada la situació actual d’excepcionalitat i d'incertesa i preveient que es pugui            
allargar fins que no hi hagi una vacuna disponible, a partir de l’octubre i fins a nou                 
avís, el pagament de totes les activitats s’efectuarà de forma mensual i no             
trimestral, respectant els preus establerts.  
 

- Per donar-se de baixa d’alguna activitat pel mes següent s’haurà de comunicar            
abans del dia 20 de cada mes. 
 

- Les despeses de devolució de rebuts aniran carregades als pares en el proper rebut,              
a raó de 9 euros per rebut tornat.  
 

- L’AFA es reserva el dret a cancel·lar l’activitat si no s’arriba al mínim indispensable              
perquè l’activitat no sigui deficitària.  

 


