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Les activitats sempre i quan hi hagi un grup mínim d’alumnes, començaran la
setmana del 19 de setembre excepte l’esport escolar que començarà a
l’octubre.

-

La inscripció degudament emplenada s’ha de retornar a l’AMPA.

-

Les places de les activitats són limitades. En cas de no aconseguir plaça es
posarà a l’alumne en reserva.

-

El protocol en cas de pluja per l’activitat d’esport escolar al pavelló:
o Pluja poc intensa: es va al pavelló amb paraigües
o Pluja molt intensa: Es fa l’activitat al gimnàs de l’escola. Es truca a les
famílies per tal d’avisar el canvi de lloc de la recollida.

-

El pagament de les activitats es farà mensual, l’AMPA serà qui gestionarà els
rebuts, els cobraments es faran a principi de mes entre el dia 1 i el 10. En
cas de retorn del rebut, el cobrament del mateix més les despeses de retorn es
pagaran directament a l’AMPA i de no ser pagat, el nen/a serà exclòs
immediatament de l’activitat a la que correspongui el rebut.

-

La permanència mínima en una activitat serà d’un trimestre. En cas de deixarho no es retornarà cap import.

-

El servei d’acollida de tarda (SAT) té un cost de 6€ per tarda i es pagarà en el
moment de la recollida del nen/a. Hi ha dos horaris de recollida: a les 17’30 i a
les 18h.

-

Recordem que l’activitat d’esport escolar de 1r a 6è té un dia d’entrenament a
la setmana més la participació a les jornades dels dissabtes conjuntament amb
les altres escoles de La Garriga. Mentre que l’activitat d’handbol consta d’un
entrenament setmanal i un partit cada trimestre.

-

Esport escolar P5: es demana familiars volunaris per fer l’acompanyament cap
al pavelló. De no ser així, l’activitat tindrà un cost.

-

En cas d’anar a l’escola i no quedar-se a l’extraescolar, cal avisar sempre al
tutor, monitor o a la coordinadora.

-

Es demana puntualitat a l’hora de recollir els nens/es. De no ser així es cobrarà
el Server de SAT.

