
 
 

Normativa Extraescolars curs 22/23 

 

Les activitats extraescolars son tant importants com qualsevol altra 

assignatura de les que duen a terme a l´Institut, per tant les normes de 

convivència i comportament són les mateixes. 
 

1- Per inscriure’s a les extraescolars caldrà ser soci de l´AFA, de no ser 

soci s’incrementarà el rebut cada mes 10€ per activitat. 
 

2- La quota per ser soci de l´AFA és de 30€ per família i curs. 
 

3- La inscripció és anual i el pagament de les activitats es realitzarà per 

domiciliació bancària, el primer dia hàbil de cada mes, des de el mes 

d'octubre fins el mes de juny. 
 

4- En el rebut del mes d'octubre s´inclourà l´import de 10€ en concepte de 

matrícula. 
 

5- El fet d´inscriure el seu fill/a en aquestes activitats implica el 

compromís   

d´assistència. La no assistència temporal d'un participant no eximeix el 

pagament de la quota. 
 

6- En el cas que algun dia, circumstancialment el vostre fill/a no pogués 

participar a l´activitat cal comunicar-ho al monitor/professor o bé a l´AFA. 
 

7- Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament 

l´ordre d´arribada de la inscripció. En el cas de no arribar a un mínim 

d´alumnes, aquesta activitat s’anul·larà i s´informarà a la família. 
 

8- Les famílies hauran de notificar a l’administrativa de l´AFA, les 

possibles baixes o qualsevol canvi en la domiciliació per evitar 

devolucions, cal avisar amb 15 dies abans de la data de cobrament. 
 

9- Les despeses de devolució bancaria per causes alienes a l´AFA, aniran a 

càrrec de la família usuària de l'activitat. 
 

10- Per donar-vos de baixa del servei, ens ho heu de donar per escrit a 

l´AFA o correu electrònic afaiescanet@gmail.com. 
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11- La programació de cada activitat, com la distribució dels alumnes en 

cada grup serà acordada per la junta de l´AFA, el coordinador 

d'extraescolars o monitor/a de l´activitat. 
 

12- Qualsevol incidència, dubte o suggeriment que vulgueu fer us podeu 

posar en contacte amb el coordinador o monitor d´extraescolar o a través 

del correu electrònic afaiescanet@gmail.com. 
 


