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CIRCULAR ACTIVITATS I SERVEIS CURS 2017-18 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Fins el 22 de juny es pot fer la inscripció a les activitats extraescolars per un import de 
30€ cada activitat. 

Cal lliurar el full d’inscripció emplenat per cada activitat juntament amb el comprovant 
d’haver realitzat la transferència, o el pagament en el número del compte bancari del 
Banc Popular:  

ES27 0075 0082 0206 0142 5122 

Per fer el pagament de la inscripció cal que indiqueu el nom, cognom de l’alumne, 
curs que farà 17-18 i l’activitat extraescolar. 

Tots els que realitzin la reserva amb la inscripció el mes de juny poden gaudir d’un 
descompte mensual en l’activitat durant la quota mensual de tot el curs. (Veure 
tarifes). 

Totes aquelles famílies que tinguin més d’un fill tindran un descompte del 5% sobre 
l’activitat de menor import.  

No s’aplicaren altres descomptes en les activitat extraescolars.  

Per a què les activitats ofertades es puguin dur a terme serà necessari un mínim de 7 
participants excepte per a natació que el mínim serà de 30 participants. En cas que no es 
pugui realitzar una activitat per manca d’inscripcions es retornarà la reserva. 

Tots els participants de les activitats extraescolars hauran de ser socis de l’AMPA. En 
cas de no ser-ho hauran d’abonar 30€ d’inscripció a l’activitat. 

L’activitat de música es realitza mitjançant un acord de col·laboració i la gestió es 
realitza directament des de Musiactiva, amb les condicions econòmiques acordades. 
(Veure tarifes Musicactiva) 

QUOTA DE SOCI DE L’AMPA: 

Per al proper curs 2017-18 es passarà un únic rebut bancari el mes de NOVEMBRE per 
un import de 60.-€ per família i es renovarà automàticament cada any. 

QUOTA DE L’ASSEGURANÇA D’ESTUDIS: 

La quota d’assegurança d’estudis es pagarà en un sol rebut bancari, el qual es passarà el 
mes de DESEMBRE, per un import de 25,-€ per nen i es renovarà automàticament 
cada any. 
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