
INSCRIPCIONS I  REGLAMENT 2020-21 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

INSCRIPCIONS 

Fins el 28 de Setembre a les 10h. Les inscripcions es faran de manera telemàtica a 
través d’un formulari d’inscripció.  
 
Les activitats extraescolars són d’octubre a maig i el cost d’aquestes queda dividit en 8 quotes/mensualitats. El 

cobrament es farà  mitjançant la domiciliació bancària durant els 10 primers dies de cada mes.  

Donada l’excepcionalitat del moment i per tal de poder mantenir l’activitat oberta i amb un grup estable de nens/es, 

aquest curs demanem a les famílies un compromís trimestral d’alta en l’activitat. Les activitats es tancaran amb un 

màxim de 15 nens/es (grup estable). Excepte l’activitat de ceràmica que es tanca amb 8 nens/es.  

Aquest curs, més que mai, es necessari que les inscripcions tinguin un compromís trimestral per tal de mantenir els 
grups estables. Les activitats començaran el dilluns 5 d’Octubre.  
 

PREUS I HORARIS 

 Activitat de tarda: 23 €/mes (16:30h a 18:00h) 

 Robòtica: 35€/mes (16:30h a 17:45h) 

 Piscina infantil: 30,50€/mes (16:30h a 18:30h) 

 Piscina primària: 29,50€/mes (16:30h a 18:30h) 

 

SUBVENCIONS   (Del 22 de Setembre al 9 d’Octubre) 

Les activitats de futbol, patinatge, bàsquet i dansa Jazz,  poden demanar subvenció per la pràctica esportiva. Aquest 

curs la tramitació de les ajudes es farà de forma telemàtica a través de la web https://www.plaesportescolarbcn.cat en 

l’apartat SUBVENCIONS. Informarem a les famílies mitjançant l’aplicació DINANTIA* un cop confirmada la plaça a 

l’activitat.  

PLUJA 

Les activitats que organitzem a l’escola, en cas de pluja es realitzaran en un espai alternatiu, ja sigui al gimnàs o al 

porxo. En el cas de l’activitat de piscina, els responsables que fan l’acompanyament decidiran, si plou, si porten als 

nens/es a les instal·lacions de Llars Mundet. En el cas de que l’activitat quedi anul·lada, els monitors/es es quedaran 

amb els nens i les nenes a l’escola fins que els pares/mares hagin pogut anar-los a buscar. L’horari màxim serà el 

mateix que si l’activitat s’hagués realitzat normalment, és a dir les 18:30h. Es farà saber a les famílies mitjançant 

l’aplicació DINANTIA* i si fos el cas per via telefònica.  

IMPORTANT 

Ningú que no estigui al corrent  de pagament de totes les quotes de l’AFA i de les activitats extraescolars podrà fer-ne 

ús dels serveis que gestiona l’AFA. 

Qualsevol assumpte que els pares/mares o tutors creguin que els monitors/es i responsables en l’acompanyament 

han de saber per al correcte desenvolupament de l’activitat per part dels seus fills/es –al·lèrgies, malalties, altres,- 

s’haurà d’informar a la comissió d’extraescolars per escrit extraescolarsampa@escolabaloo.cat. 

El mal ús de les instal·lacions i/o material, i el comportament inadequat envers els responsables de les activitats o els 

companys per part dels alumnes/as podrà ser motiu de cessament de l’activitat. 

Pel bon funcionament de les activitats i l’organització dels diferents grups, és molt important realitzar les inscripcions 

en els terminis establerts i que hi hagi una assistència regular de l’alumne/a a l’activitat.  

INFORMACIÓ I ALTRES QÜESTIONS 

Per a qualsevol qüestió administrativa (rebuts, domiciliacions i d’altres) les famílies s’hauran d’adreçar a la secretària 

de l’AFA ( Bea Pérez) en horari d’atenció a les famílies o per correu electrònic afa@escolabaloo.cat 

Matins: dimarts de 9:00 a 10:00h. Tardes: De dimarts a dijous de 16:00 a 17:00h.  
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