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EXTRAESCOLARS DEL CURS 2019-2020
Us fem arribar l'oferta d'activitats extraescolars d'enguany.
Normativa i funcionament de les activitats extraescolars:
Per a participar de les activitats cal ser soci de l'AMPA i haver abonat la quota del curs actual.
El període d'inscripció és del 20 de juny al 20 de juliol. Cal que ompliu la fitxa d'inscripció i juntament amb el
comprovant de pagament del primer mes, l'entregueu a consergeria (En horari de matins o fer-nos arribar tota la
documentació al correu electrònic de l’AMPA). D'aquesta manera es reservarà la plaça.
En el cas que quedin places vacants, durant el mes de setembre, s’obrirà un segon període d’inscripció.
Forma de pagament: Les quotes seran mensuals i corresponen al preu total del curs repartit en 8 pagaments (d'octubre fins a
maig). La primera quota s’ha d’abonar mitjançant un ingrés als comptes de l'AMPA a sota indicats. Les 7 quotes restants
s’abonaran mitjançant domiciliació bancaria per part de Fundació Pere Tarrés, a principi de curs haureu d’emplenar la fitxa
corresponent.
BBVA: IBAN ES12 0182 3145 1902 0015 4546
CAIXABANK: IBAN ES36 2100 0764 3002 0000 3456
En el comprovant de pagament s’ha d’indicar el nom i cognom de l’alumne i l’activitat.
Baixes: Només s'acceptaran les baixes amb cessament de quota durant el primer mes de funcionament de l'activitat. Si
l'alumne finalment no vol seguir fent l'activitat, caldrà que ho comuniqui abans del 31 d'octubre. Després NO es
contemplaran les baixes, amb l'obligació de complir amb les mensualitats fins a final de curs.
El motiu de NO acceptar baixes passat aquest període és perquè el monitor ha sigut contractat amb un sou durant tot el
curs. De manera que donada aquesta situació, l'AMPA, i per lo tant, les famílies sòcies serien qui hauria de cobrir aquesta
baixa i satisfer el sou del monitor. Si la família queda en deute amb l'AMPA, perdrà el dret a altres activitats que gestioni
l'AMPA.
Les activitats han estat fixades en funció d'un mínim d'alumnes inscrits. Si l'activitat no es pot posar en funcionament, la quota
d'inscripció serà retornada.
El mal ús de les instal·lacions, material o el comportament inadequat envers el/la responsable de l'activitat o els/les
companys/es podrà ser motiu d'expulsió de l'activitat.
Per resoldre qualsevol dubte us podeu adreçar al correu de l’AMPA.

FITXA D’INSCRIPCIÓ. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020
Nom i cognoms de l’alumne:

Curs i grup:

Nom (pare, mare, tutor):

Telèfon persona de contacte/casa:

E-mail responsable:

Firma del responsable:

ACTIVITAT (marqueu la casella de l'activitat que voleu fer):
Guitarra

Anglès Conversa

Teatre

Robòtica

Repàs

La signatura d’aquesta fitxa d’inscripció comporta l’acceptació de la Normativa i funcionament de les activitats
extraescolars, i en especial, de la normativa pel que fa a les baixes que s’inclou al dors d’aquesta fitxa.
Aquest curs, les activitats extraescolars estaran organitzades conjuntament amb:

GUITARRA: Si vols iniciar-te a tocar la guitarra, aquí aprendràs a tocar els acords, ritmes i melodies. I si ja en
saps, podràs continuar aprenent acompanyat dels teus companys.
HORARIS: Divendres grup 1: de 13.30h a 14.30h, grup 2: de 14.30h a 15.30h. Inici el dia 4 d'octubre.
PREU: 21 euros/mes.
*si les inscripcions ho permeten, es formarà el Grup 2.

TEATRE: El Taller de Teatre és una activitat dirigida a tots aquells alumnes, tant els que ja han fet teatre abans
com els que no, que tinguin ganes de passar-s’ho bé actuant. És, per tant, un grup on treballem les tècniques
d’expressió tot preparant una obra pel dia de la festa de final de curs.
HORARI: Divendres de 15:00h a 17:00h. Inici el dia 4 d'octubre.
PREU: 26 euros/mes.

ANGLÈS CONVERSA: Classes orientades a que l’alumne es faci entendre en anglès, que agafi agilitat en la
parla i perdi la por i la vergonya.
HORARIS: Dijous. Grup 1: de 15:30 a 16:30h. Grup 2: de 16:30 a 17:30h. Inici el dia 3 d'octubre.
PREU: 29 euros/mes.
*si les inscripcions ho permeten, es formarà el Grup 2.

CLASSES DE REPÀS: Classes semiparticulars on s’ajudarà als alumnes tant a fer deures, com a fer previsions
de tècniques d’estudi, preparació d’exàmens, etc.
HORARIS: Dimarts de 16:00 a 17:30h. Inici de l'extraescolar el dia 1 d’octubre.
PREU: 30 euros/mes.

ROBÒTICA : És una activitat on els i les joves aprendran a construir i programar el seu propi robot a més
d’anar adquirint diferents coneixements tècnics sobre aquests
HORARIS: Dimarts de 16:00 a 17:00h. Inici de l'extraescolar el dia 1 d’octubre.
PREU: 40 euros/mes.

Normativa de Baixes de l’activitat:
Només s'acceptaran les baixes amb cessament de quota durant el primer mes de
funcionament de l'activitat. Si l'alumne finalment no vol seguir fent l'activitat, caldrà que
ho comuniqui abans del 31 d'octubre. Després NO es contemplaran les baixes, amb
l'obligació de complir amb les mensualitats fins a final de curs.
El motiu de NO acceptar baixes passat aquest període és perquè el monitor ha
sigut contractat amb un sou durant tot el curs. De manera que donada aquesta situació,
l'AMPA, i per tant les famílies sòcies serien qui hauria de cobrir aquesta baixa i satisfer el
sou del monitor. Si la família queda en deute amb l'AMPA, perdrà el dret a altres activitats
que gestioni l'AMPA.

Aquest curs, les activitats extraescolars estaran organitzades conjuntament amb:

