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QÜESTIONS PRÀCTIQUES I NORMES D’UTILITZACIÓ 
 

 Cas que estigueu interessats/des a formalitzar la inscripció del vostre fill/a/s a alguna/es de 
les activitats, heu d’omplir la butlleta adjunta. Cal omplir una única butlleta per nen/a, 
marcant aquella o aquelles activitats en les què estigueu interessats/des a participar i 
dipositar la butlleta en un safata que es deixarà a consergeria. El període d’inscripcions 
finalitza el 20 de setembre. 

 

 Per tal que els nens/es puguin participar en les activitats extraescolars cal que les famílies 
siguin sòcies de l’AFA.  

 

 Les quotes de totes les activitats són mensuals i es cobren per domiciliació bancària, a 
partir de les dades bancàries ja facilitades en el moment de fer-vos sòcis/es de l’AFA.  El 
retorn de rebuts per part de l’entitat bancària, per no haver comunicat els canvis en les 
domiciliacions bancàries amb 15 dies abans que acabi el mes, suposa a l’AFA una 
despesa  de comissió bancària que haurà d’assumir la família afectada en el rebut de 
l’activitat del proper mes. 

 

 En el cas de l’anglès, el cobrament el realitza la Cambridge School, també mensualment i 
per domiciliació bancària. La Cambridge School facilita la butlleta adjunta de dades 
bancàries que cal omplir només i específicament si els vostres fills/es realitzen aquesta 
activitat.  

 

 Les absències a les activitats no es descomptaran del rebut mensual. Per donar-se de 
baixa d’una activitat cal comunicar-lo, per escrit, a la bústia de l’AFA o per correu electrònic 
a l’adreça afacanmanent@gmail.com o marserret@hotmail.com. Les baixes tindran efectes 
a partir del mes següent del que s’hagin comunicat seguint els canals esmentats.  

 

 Totes les activitats tenen un nombre mínim d’alumnes per poder iniciar l’activitat, en la 
majoria de casos és de 8 alumnes, amb excepció del Teatre que és de 10 alumnes. Per 
l’activitat de Taller els alumnes per cada un dels grups és de 8 com a màxim. 

La junta de l’AFA es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a un nombre 
mínim d’infants inscrits  

Cas de superar-se el nombre d’inscripcions i de no poder obrir grups nous, la junta de l’AFA 
realitzarà un sorteig per tal de procedir a l’adjudicació de places.  

 

 Si existeix la coincidència d’alguna festa a l’escola (Benvinguda, Sant Jordi) amb les 
activitats extraescolars, prevaleix la festa de l’escola i les activitats quedaran anul·lades 
aquell dia. Tot i això, buscarem un altre dia i hora per poder recuperar l’activitat. Enviarem 
una circular dies abans per recordar-ho i plantejar possibles alternatives. 

 

 L’horari de totes les activitats extraescolars és de 16:30 a 17:30, a excepció de l’activitat 
d’anglès que finalitza cinc minuts abans. Totes les activitats es realitzen dins de les 
instal·lacions de l’escola. Us demanem puntualitat a l’hora de la recollida dels infants.  

 

 Si no es diu el contrari, dins de les activitats extraescolars no es contempla l’estona de 
berenar. Es recomana que els infants berenin un cop les activitats hagin finalitzat.  

 

 Per qualsevol dubte o comentari estem a la vostra disposició a l’adreça electrònica: 
afacanmanent@gmail.com o marserret@hotmail.com 
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