
 
NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLAR CURS 2011-2012 

Per tal d’oferir un bon servei i de poder gestionar correctament aquestes activitats, hem 
elaborat aquesta normativa que caldrà acceptar a l’hora de gaudir de les activitats.  

- Cal ser soci de l’AMPA per gaudir de les activitats extraescolars : 25 € (família/any) 

- Tots els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o ingrés a la  Caixa 

Penedès compte nº: 2081 0371 41 3300007367 

- No s’accepten ingressos en efectiu a la seu de l’AMPA (a excepció del primer pagament 

-quota soci + 1er mes de cada activitats - i per els abonaments del servei d’acollida) 

- Les activitats es cobraran trimestralment (menys les esporàdiques del servei d’acollida 

( llegir el apart funcionament Servei d’acollida) 

- Els cobraments de les diferents activitats seran de la següent manera : 

o 1r. pagament  a la inscripció del 12 del setembre fins al 30 de setembre (quota 

soci + mes octubre).  

      El pagament serà en efectiu o mitjançant abonament al banc  

o 2n. Cobrament (domiciliació bancària) durant la primera setmana novembre. 

Mesos de novembre i desembre. 

o 3r. Cobrament (domiciliació bancària)  durant la primera setmana gener.  

Corresponent al 2n Trimestre mesos de gener, febrer i març. 

o 4r. Cobrament (domiciliació bancària) durant  la primera setmana abril.   

Corresponent al 3r  Trimestre mesos d’abril, maig i juny 

- Baixes: els nens/es que vulguin donar-se de baixa a les diferents activitats, ho hauran 

de fer durant el trimestre anterior.  

- Deutes dels cursos anteriors: 

Les famílies que tinguin deutes del curs passat no podran inscriure’s a les diferents 

activitats sense abonar prèviament el que deuen. 

- Que cal aportar per inscriure’s: 

 Fotocòpia llibreta banc i full d’inscripció. 

 

      Funcionament Servei d’acollida: 

El pagament de la guarderia es farà per avançat i per les assistències esporàdiques  el 

sistema de pagament serà per abonaments .Cal passar per la seu de l’AMPA per comprar-

los.  

El servei mensual es pagarà per domiciliació bancària.  El pagament durant el mes de 

setembre serà excepcional i podeu fer-ho directament a la seu de l’AMPA. 

       
Recordeu: 

Matins 
Fins 30 minuts al dia (primària): 45 € / Trimestre      

Fins 1 hora diària (infantil): 75 € / Trimestre
Tarda 

Fins 1 hora diària: 75 € / Trimestre  

Fins 1 hora 30 m: diària: 105 € / Trimestre  

             Esporàdics matins i / o tardes 

              Abonament 1 hora:       2,50 € 

               Abonament 1h i 30 m:   3,50  € 

 


