
 

NORMES I INDICACIONS RESPECTE DE L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS DEL 

CURS 2019-2020 

 Adjuntem fulla d’inscripcions de Forcuin. Pots trobar les de Crescendo, d’Escacs  (ajedrez),  

Serendipia i el CIM a consergeria i per e-mail.  

 Cal que torneu la fulla d’inscripcions omplida a la bústia de l’AMPA abans del dimarts 18 de 

juny . Es publicaran llistats provisionals el 18 de juny. Les reclamacions es faran arribar 

mitjançant el mail de l’AMPA carles.salvador.extraescolars@gmail.com o a Forcuin (963459267 i 

963216748) 

 L’inici de les activitats serà partir del dia 1 d’octubre de 2019. Els horaris poden sofrir 

reajustaments abans de començar el curs 

 La realització de les activitats exigeix un nombre mínim d’alumnes, diferent segons cadascuna. 

Si no hi ha un mínim d’alumnes per activitat, no es podrà realitzar. En el cas que una activitat 

supere la ràtio es farà un sorteig públic i es comunicarà a les famílies interessades amb temps 

suficient. 

 Serà l’empresa organitzadora, i no l’AMPA, qui s’encarregarà de cobrar els rebuts mensuals i 

vos indicaran les modalitats de pagament. 

 Als preus de les activitats de vesprada, s’afegeix la taxa per canguratge, per pagar la persona 

que es responsabilitza de les instal·lacions fora de l’horari escolar. El canguratge es pagarà al 

mateix temps que l’activitat. Aquest increment de preu és d’1,5 € mensuals per hora d’activitat 

extraescolar a la setmana (2€ hora i mitja i 2,5 €  per les activitats de 2h setmanals) El divendres 

de vesprada no portaran la taxa per canguratge. 

 Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícula de 

25€. Les famílies associades a l’AMPA queden excloses del pagament de la matrícula. 

L’assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa a les activitats extraescolars. Cal que 

vos associeu a l’AMPA perquè les vostres filles i fills puguen comptar amb aquesta cobertura. 

Vos recordem que enguany l’alumnat d’extraescolars deu d'estar al corrent del pagament de 

matrícula i mensualitats de l'any anterior, per poder anar a les activitats.  

 Si esteu interessades en una activitat però l’horari és incompatible amb altra activitat, indiqueu-

ho. 

 Si esteu interessades en una activitat no oferida i compteu amb un nombre suficient de persones 

interessades (el mínim és 10), podeu fer una proposta a l’AMPA que es podrà estudiar en funció 

de la disponibilitat d’instal·lacions al col·legi. carles.salvador.extraescolars@gmail.com 

 Les activitats de les vesprades de divendres han de formalitzar-se, no es podrà quedar a 
l’escola ningú que no estiga inscrit a alguna activitat programada (IRCO, Forcuin, 
Inglaterra…) 


