
INFORMACIÓ IMPORTANT EXTRAESCOLARS 2022-23

Benvolgudes famílies,

Us traslladem informació sobre les activitats extraescolars per al curs 2022-23, per si és del vostre
interès.

Oferta d'activitats extraescolars Escola Colors

Adjuntem el calendari setmanal d'activitats extraescolars que es realitzarà a la nostra escola.
Aquesta proposta d'activitats s'ha realitzat tenint en compte les opinions recollides a l'enquesta que vau
omplir les famílies. Moltes gràcies per participar!

A més a més de les activitats oferides per l'AFA, també trobareu una activitat esportiva que ofereix el
Patronat Municipal d'Esports, la inscripció de la qual s'ha de fer a partir del dia 1 de setembre
directament al Patronat.

Les extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre de 2022 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2023, respectant
els períodes de vacances escolars.

Inscripció d'activitats extraescolars

La inscripció a les activitats extraescolars es formalitzarà del 7 al 13 de setembre del 2022
exclusivament de forma telemàtica a través de l’espai de les extraescolars del web de l’AFA. Cal que
estigueu donats d’alta com a usuaris d’aquesta web per poder accedir a la informació i fer la matrícula
i el pagament.

Adjuntem el document de condicions a tenir en compte a l’hora d’inscriure’s en una extraescolar.

Per poder gaudir de les activitats extraescolars, els serveis i la resta d'activitats que organitza l'AFA
durant el curs, és requisit imprescindible ser soci de l'AFA (quota anual familiar).

Tota aquesta informació la trobareu també a la pàgina web de l’AFA. A l’apartat Activitats extraescolars
trobareu tota la informació detallada de cada una de les activitats.

Aprofiteu aquest estiu per decidir quines activitats volen realitzar els vostres fills i filles i per demanar
l'accés a l'àrea de famílies de l'AFA.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu. Podeu posar-vos en contacte amb la
comissió d'extraescolars a través del correu electrònic extraescolarsescolacolors@gmail.com.

Molt bon estiu a tots i totes!

https://www.afaescolacolors.cat/extraescolars
mailto:extraescolarsescolacolors@gmail.com


Extraescolars 2022-2023

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MIGDIA  12.30h-13.30h

ESCACS
Club Escacs les

Franqueses
3r-6è

MIGDIA  13.30h-14.30h

ESCACS
Club Escacs les

Franqueses
1r-2n

TARDA 16.30h-18.00h

ARTS PLÀSTIQUES
Isotropic
P4-6è

HAPPY ENGLISH
Cambridge School

P3-6è

TALLER DE
TEATRE
Isotropic
P5-6è

ROBÒTICA
Isotropic

Pre-Botix 1r-2n
Botix I i II 3r-6è

INICIACIÓ ESPORTIVA
P5-1r

*Activitat gestionada pel
Patronat d’Esports

TROBADES
D´HANDBOL
COALIMENT

Club d’handbol de
Granollers

P5-6è

*Dates pendents
de confirmar.



Inscripcions ONLINE del 7 al 13 de setembre a través de la web

www.afaescolacolors.cat

Ja podeu trobar tota la informació a la zona privada de la web.

IMPORTANT!!

● Per realitzar la inscripció a les activitats extraescolars és requisit imprescindible ser

soci del AFA.

● Totes aquelles famílies que encara no teniu accés a l'àrea privada de la web, ja podeu

sol·licitar el vostre usuari i contrasenya a l’àrea famílies (botó blau a dalt a la dreta).

http://www.afaescolacolors.cat


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. A la descripció de les activitats trobareu tota la informació: període d’inscripció, preu

mensual o trimestral, si té un cost extra per material, dia de la setmana i horari, etc.

3. Totes les activitats extraescolars tenen places limitades i es confirmaran per rigorós ordre

d’inscripció.

4. Per inscriure a un alumne a una extraescolar és imprescindible que la familia sigui socia de

l’AFA. (30€ anual per familia, independentment del nombre de fills escolaritzats a l'escola)

5. En el moment de la preinscripció cal fer el pagament online de la matrícula o transferència

bancaria a: BANC SABADELL ES49 0081 1735 7400 0105 2706

El preu de la matrícula són 12€ per la primera extraescolar i 6€ per les següents.

6. Les extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre de 2022 i finalitzen el dia 31 de maig de 2023.

7. 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 passat aquest termini, la baixa no serà

efectiva fins al mes següent i s’haurà d'abonar la quota corresponent).

8. 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.

9. 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, sí són recuperables els dies

de classe no impartits per causes atribuïbles a l’empresa d’extraescolars.

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

activitats extraescolars.

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

devolució que correspongui.

12. 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.

13. 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.

14. 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 d’abandonar el grup, amb la finalitat de preservar la

bona marxa i el bon funcionament de l’activitat.

15. 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)

www.afaescolacolors.cat extraescolarsescolacolors@gmail.com

http://www.afaescolacolors.cat
http://www.afaescolacolors.cat
mailto:extraescolarsescolacolors@gmail.com

