ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-21
Benvolgudes famílies,
Comença un nou curs i com cada any, us proposem un seguit d’activitats pensades
per a tothom. A la web de l’escola podreu trobar més informació!!
Tot l’alumnat que sigui usuari de les Activitats Extraescolars estan coberts per una
assegurança inclosa en el preu.

FUNCIONAMENT EXTRAESCOLARS
Aquest curs no farem jornada de portes obertes.
Totes les proves s’hauran de pagar 6 euros l’hora.
El servei d’extraescolar inclou l’acollida de 16:30 a 17h
INSCRIPCIONS:
Per inscriure un alumne com a usuari d’activitats extraescolars organitzades per
l’AMPA caldrà:
Ser soci de l’AMPA*: haver pagat els 25 euros de la quota de l’any anterior.
Estar al dia dels pagaments del curs anterior.
● Instal.lar-se al mòbil l’aplicació TPV escola
● Omplir el formulari de Google Forms titulat “Inscripció Extraescolar
2020-2021” a l’inici del curs
●
●

Els Google Form anteriorment esmentats estarà disponible a la pàgina web
de l’escola a l’apartat AMPA/EXTRAESCOLARS, DOCUMENTS
Us informem que les activitats començaran a partir del DILLUNS 5 D’OCTUBRE
DEL 2020, i que les activitats que tinguin menys de 6-8 infants apuntats no podran
realitzar-se.
El cobrament es farà NOMÉS mitjançant l’aplicació TPV escola. No
s’admeten pagaments en metàl·lic.*
Per les Activitats homologades es pot demanar beca, INFORMAREM DE LES
DATES EN BREU!. Recordeu que només es pot sol·licitar beca per una activitat i
per nens a partir de 6 anys.
Activitats homologades amb possibilitat de beca i les empreses encarregades:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA: Dansa, Patinatge, Futbol, Basquet i Atletisme
AL CARRER: Skate
SPOTAGG: Multisports i Rugby Tag

Atenció a les famílies per tramitar les beques: pendent!.
Per qualsevol consulta podeu contactar a través del correu electrònic:
ampaciutadellaextraescolars@gmail.com
BAIXES D’ACTIVITATS
● Per la situació actual el compromís és mensual.
● Per donar de baixa al nen/a s’ha de notificar abans del 15 del mes en
curs. En cas de suspensió de l’activitat no es tornarà import però es
compensarà
● S’ha de notificar omplint el Google Form titulat “Baixa extraescolar”.
Només es faran les activitats si s’omple un grup amb un mínim de 8 alumnes.
S’anirà revisant el nombre d’alumnes del grup mes a mes. En cas que un grup es
quedi amb menys de 8 nens/es, s’haurà de tancar.
PAGAMENTS
●

Únicament amb l’aplicació TPV. Si no saps instal·lar-lo pots enviar-nos un
mail i t’ajudarem!!!!

El cobrament es llençarà entre el dia 1 i el 3 de cada mes i s'haurà de fer el
pagament el dia 5 de mes en curs. Els pagaments de les activitats es faran per
avançat (el mes corrent).
El nen/a no podrà assistir a les activitats fins que no s’hagi fet efectiu el pagament.
Les baixes que no s’hagin notificat abans del dia 15 del mes anterior no tindran dret
a cap devolució.
En cas que no s’hagi abonat la totalitat de les despeses extraescolars d’un/a
nen/a en acabar el curs, no podrà realitzar cap extraescolar al curs següent.
LA MATRICULA DEL NEN/A AL SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA ANTERIOR, TANT SI ÉS FIX/A
COM EVENTUAL.
Respecte al Covid seguirem els mateixos protocols adoptats per l’escola, exceptuant
les sortides que es faran totes per la portes de Circumval·lació organitzades per
grups, ja informarem a les famílies després de les inscripcions!
BON CURS A TOTHOM!!!

