

QUI NO ESTIGUI AL CORRENT DE LA QUOTA DE L'AMPA TINDRÀ UN INCREMENT
D'UN 50% EN EL COST DE L'ACTIVITAT.



Sí us apunteu al juny i feu una paga i senyal de 10€, us assegurareu una plaça. (En el
cas de no fer l’activitat per decisió de la família aquests diners no es retornaran.)
Aquest punt és aplicable a totes les activitats excepte piscina.



És obligatori adjuntar la fotocòpia amb la domiciliació bancària (IBAN inclòs); en cas
contrari, la inscripció no serà vàlida.



És obligatori adjuntar el justificant de pagament de la quota de l’AMPA del 20182019 (teniu de termini fins a la setmana abans de començar les activitats).



Totes les activitats, excepte piscina, comencen a l'escola i a l'hora indicada al full
d'inscripció.



En el cas de rebuts retornats es cobraran les despeses bancàries.



Depenent de l'activitat, hi haurà un nombre mínim d'alumnes per grup per tirar-la
endavant.



Els grups s'aniran completant fins al seu màxim, per ordre d'inscripció.



Per a qualsevol aclariment, cal dirigir-se a l'AMPA o al coordinador
(ampa.ceippinetons@hotmail.com) ( extraescolarselspinetons@gmail.com )



Les activitats començaran el dilluns dia 1 d'octubre i finalitzaran l'última setmana del
curs escolar 2018-2019. Excepte esport escolar que acabarà l'última setmana de
maig.



La inscripció s'ha de retornar a l'AMPA, no al tutor.



El pagament de les activitats es farà mensual, excepte piscina que serà trimestral.
L'AMPA serà qui en gestionarà els rebuts, excepte en el cas de robòtica, en què
l’empresa contractada serà qui faci aquesta gestió.



Per donar-se de baixa d'una activitat, haurà de comunicar-se abans del dia 20 del
mes anterior, i caldrà omplir el comunicat de baixa al despatx de l'AMPA; si no, es
continuarà fent el cobrament de l’activitat.



Recordem que el servei d'acollida de tarda (SAT) segueix funcionant. En cas que
qualsevol pare/mare necessiti el servei ho ha de comunicar a l'escola. Hi ha dues
horaris de recollida: a les 17.30 h i a les 18 h. Hi haurà una monitora per atendre els
nens i nenes, que realitzaran activitats lúdiques. EL PREU SERÀ DE 6 € PER TARDA I
NEN/A, i es pagarà en el moment de la recollida del nen/a a la mateixa monitora.



L’activitat d'esport escolar de 1r a 6è té un o dos dies d'entrenament a la setmana,
més la participació en les jornades dels dissabtes conjuntament amb les altres
escoles de La Garriga.



Es demana puntualitat a l'hora de recollir els nens/es de les activitats.



IMPORTANT: En cas que algun monitor/a no es presenti a l’activitat de tardes, el
coordinador es farà càrrec dels infants i es realitzaran activitats de lleure; l’import de
la classe no serà retornat a les famílies. En cas que l’activitat sigui al migdia,
l’empresa de menjador serà l’encarregada de fer-se càrrec d’aquests alumnes.

