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1. Complimenteu la graella d’inscripció (una per cada participant). 
2. Les quotes mensuals es pagaran mitjançant domiciliació bancària i el rebut serà girat el dia 10 del mes en curs. 
No és possible fer-ho en efectiu al despatx de l’AFA. Per a qualsevol activitat, inclòs el servei Acollida de tarda, 
Acollida Matí i la Mostra de Teatre Escolar, cal tenir pagada la quota de l’AFA i assegurança. 
3. L’AFA està obligada a contractar una pòlissa d’assegurances per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada 
de la realització de les activitats extraescolars i acollides. Aquesta pòlissa és obligatòria per cada nen/a inscrit a 
alguna activitat i serà de 5,00€ per nen/nena i curs. 
4. En el moment de la inscripció, s’haurà de pagar en efectiu l’import de la quota del mes d’octubre més 
l’assegurança. No es farà cap inscripció si no s’està al corrent del pagament dels rebuts que estiguin 
pendents de cursos anteriors. 
5. Per poder realitzar qualsevol activitat extraescolar s’ha d’abonar la quota anual de l’AFA de 25€ per 
família. 
6. La participació en qualsevol de les activitats inclou l’autorització als seus responsables de traslladar els inscrits en 
cas de necessitat urgent, al centre sanitari més proper. 
7. Els alumnes inscrits poden canviar d’activitat durant el curs o deixar-la, sempre i quan s’avisi abans del dia 25 de 
cada mes. L’activitat que es comenci amb el mes s’haurà de pagar fins a la fi d’aquest, 
independentment de l’assistència o absència del nen/a. 
8. El mes d’octubre no s’admetran canvis ni baixes, però sí inscripcions per al mes de novembre.  
9. Si per raons alienes a la nostra voluntat una activitat ocasionalment no es pot dur a terme (per pluja, malaltia o 
absència del monitor/a...), es realitzarà una altra activitat alternativa. 
10. Es prega puntualitat a l’hora de recollir els nens/es de l’activitat. Els nens que facin l’activitat al pavelló o camp 
de futbol, s’hauran de recollir a la porta del mateix. Penseu que el monitor també ha de poder complir el seu horari 
personal. A partir del moment que acaba l’activitat, ni l’AFA ni els monitors es fan responsables dels 
nens/es. 
11. Nadal, Setmana Santa i el mes de juny es cobraran sencers i, per qüestions organitzatives, no 
s’accepten baixes a partir del dia 1 de maig. 
12. Es farà el 5% de descompte a les famílies nombroses i/o monoparentals, presentant el carnet corresponent. 
13. L’AFA es reserva el dret a donar de baixa un nen/a de les activitats que realitzi, previ avís a la família, si la 
comissió d’activitats extraescolars considera que el seu comportament perjudica el normal desenvolupament de 
l’activitat o si no s’està al corrent de pagament de l’activitat. 
14. Si la vostre entitat bancària ens retorna el rebut corresponent al pagament de les activitats, es cobraran les 
despeses corresponents (4,00€). En el cas de què ens sigui retornat un rebut, s’haurà de liquidar en un 
termini màxim de 15 dies, en cas contrari, el nen/a serà donat de baixa automàticament de l’activitat i 
l’AFA no el recollirà al finalitzar les classes. 
15. Aquest curs es faran les inscripcions a partir del dilluns 1 de setembre de  de 15:30 h. a 18:00 h. de la tarda.  
16. Per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi, us agrairem que us adreceu personalment al despatx de l’AFA, 
que restarà obert de dilluns a divendres de 8:00h a 10:00h i de 15:30 h. a 18:00 h. de la tarda. 
17. A les activitats de PATINATGE, FUTBOL i VOLEIBOL, el nivell es regirà pel criteri del monitor, i no per la 
conveniència horària. 
18. La Junta de l’AFA es reserva el dret de suspendre una activitat si no s’arriba al mínim de participants establert. 
Per cobrir les despeses de les activitats (materials, sou monitors, Seg. Social...) necessitem un mínim de 8 
participants per dia i hora d’activitat. 
19. Cada activitat té un màxim de participants establert, en el cas de superar-se, s’obrirà una llista d’espera per 
rigorós ordre d’inscripció. 
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