CALENDARI Extraescolars
Del 3 d’octubre del 2016 al 31 de maig del 2017 (ambdós inclosos).

INSCRIPCIONS
26-27-30-31 de maig i 1-2 de juny, de 9:15-9:45 i de 16:45 a 17:15 h al despatx de l’AFA.
Inscripció per a les noves famílies de P3:
Del 12-16 de setembre de 9:15-9:45 i de 16:45-17:15 h al despatx de l’AFA.

QUOTA INSCRIPCIÓ
15 € nen. Gratuït per a socis de l’AFA.

QUOTA COORDINACIÓ
14 € al quadrimestre i nen/-a.
Els rebuts es cobraran als mesos de novembre i febrer.

NORMATIVA
-

-

-

El retard reiterat en el pagament del rebut o la seva devolució, podrà ocasionar l’expulsió de
l’activitat. No es podrà realitzar cap activitat mentre hi hagi rebuts impagats o pendents de
cursos anteriors.
L’AFA es reserva el dret d’admissió d’aquells participants que mostrin un comportament
inadequat.
L’AFA es reserva el dret d’anul·lar o modificar aquelles activitats en què el nombre d’inscrits
no arribi als mínims establerts.
La baixa de l’activitat s’ha de comunicar per escrit a l’AFA, abans del dia 25 de cada mes.
Les famílies es comprometen a venir a recollir als seus fills/es puntualment a l’hora de
la sortida. Davant de casos reiterats de famílies que arribin tard es procedirà a: avisar
una primera vegada de la normativa; a partir de la tercera vegada haurà de fer-se
càrrec del cost del monitor pel temps d’espera: més de 15 minuts 3,5€, més de 30 min
7€, més de 45 minuts 10,5€ i més de 60 minuts 14€; a partir de la quarta vegada es
donarà de baixa al nen/a de l’activitat.
La participació al servei d’extraescolars comporta abonar la despesa de coordinació
que es cobrarà en dues quotes quadrimestrals (octubre/febrer).
Qualsevol altre circumstància no contemplada en aquesta normativa serà decidida
per la Junta de l’AFA.

OFERTA
EXTRAESCOLARS
CURS 2016-2017
Escola Paco Candel
Inscripcions
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afapacocandel-extres@googlegroups.com

