
  

Organitza:         Col·labora:   
  

  
CONDICIONS   DE   LES   EXTRAESCOLARS   

  
1. La  inscripció  de  l’alumne  en  l’activitat  es  formalitza  online  a  la  web              

www.afaescolacolors.cat     a   l’àrea   privada   de   famílies.     
2. En  el  moment  de  la  preinscripció  cal  fer  el  pagament  la  matrícula  per  ingrés  o  transferència                  

bancaria:     BANC   SABADELL   ES49   0081   1735   7400   0105   2706   
Socis   AFA   10€   per   la   primera   extraescolar   i   5€   per   les   següents.     
No   socis   AFA   15€   per   la   primera   extraescolar   i   10€   per   les   següents.   

3. Les   extraescolars   s’inicien   el   dia   1   d’octubre   i   finalitzen   el   dia   31   de   maig.   
4. Les  sol·licituds  de  baixa  i  alta  de  les  activitats,  hauran  de  comunicar-se  online  a  la  web  de                   

l’AFA  abans  del  dia  20  del  mes  en  curs  (una  vegada  depassat  aquest  termini,  la  baixa  no  serà                    
efectiva   fins   al   mes   següent   i   s’haurà   d'abonar   la   quota   corresponent).     

5. A  la  descripció  de  les  activitats  es  detalla  el  període  d’inscripció,  si  el  preu  és  mensual  o                   
trimestral,   si   té   un   cost   extra   per   material.   

6. Totes  les  activitats  extraescolars  tenen   places  limitades  i  es  confirmaran  per  rigorós  ordre               
d’inscripció.    Les   famílies   associades   a   l’   AFA   tindran   preferència.   

7. Si  no  hi  hagués  un  nombre  mínim  d’alumnes,  l’activitat  no  es  podrà  realitzar  i  s'oferiran                 
alternatives   en   la   mesura   que   sigui   possible   o   es   retornarà   l’import   pagat   de   la   matrícula.   

8. No  es  descomptarà  del  preu  ni  es  recuperarà  la  no  assistència  dels  alumnes,  ni  els  dies  de                   
vacances  i  festius  segons  el  calendari  escolar.  No  obstant  això,  si  són  recuperables  els  dies                 
de   classe   no   impartits   per   causes   atribuïbles   a   l’empresa   d’extraescolars.     

9. Els  impagaments  que  es  produeixen  causaran  la  baixa  d’aquest  alumne  en  totes  les               
activitats   extraescolars.   

10. Els  rebuts  que  siguin  retornats  pel  banc,  es  giraran  de  nou  incloent  les  despeses  de                 
devolució   que   correspongui.   

11. És  obligació  dels  pares,mares  o  tutors  legals  advertir  al  formulari  d’inscripció  de  qualsevol               
malaltia,   al·lèrgia   o   intolerància   que   l’alumne   pogués   patir.   

12. Les  persones  autoritzades  per  recollir  a  l’alumne  de  les  extraescolars,  seran  el  pares  ,mares                
o   tutors   legals   i   persones   autoritzades   que   figuren   al   formulari   d’inscripció.   

13. S’ha  de  respectar  tant  a  la  persona  responsable  de  l’activitat  com  als  companys  i                
companyes,  materials  i  infraestructures.  De  no  ser  així,  l’empresa  de  l’extraescolar  podrà              
decidir  d’acord  amb  l’AFA  si  algú  ha  de  abandonar  el  grup,  a  fi  de  preservar  la  bona  marxa  i                     
el   bon   funcionament   de   l’activitat.   

14. Les  famílies  amb  beques  d’extraescolars  confirmades  hauran  de  notificar-ho  en  el  moment              
de   la   preinscripció   i   presentar   la   sol·licitud   de   la   beca.   
En  el  cas  de  beques  confirmades  amb  import  menor  que  el  cost  total  anual  de  l’activitat,  la                   
familia  farà  els  pagaments  directament  a  l’empresa  d’extraescolars,  excepte  les  últimes             
quotes  que  seran  pagades  per  l’AFA  amb  l’import  de  la  beca.  Per  tal  de  controlar  els  imports                   
i   dates,   signaran   un   document   amb   l’AFA   (es   trucarà   a   la   família   per   donar   cita   previa)   
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