
NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Els horaris i grups programats es podrien veure alterats arran de la pandèmia
del COVID-19. 

L’AFA Bogatell organitza i gestiona les activitats extraescolars, que des de fa  anys
tenen durada trimestral. L’objectiu és oferir un servei a les famílies amb activitats de
qualitat en horari no lectiu.

Període d'inscripcions
Enguany les inscripcions es faran durant el mes de juliol.  Així doncs, abans del 23 de
juliol s'ha de formalitzar l'inscripció, per tal de poder organitzar els grups d’acord amb la
demanda,  i  aconseguir  una  continuïtat  tant  de  les  empreses  contractades  com del
monitoratge ja familiaritzat amb la comunitat educativa.

Durant el mes de setembre només s’agafaran noves sol·licituds en aquelles activitats on
quedin places disponibles.

A l'hora de formar els grups es pren com a referència que hi ha un nombre màxim de
participants per monitor/monitora per oferir un servei de qualitat, i també un nombre
mínim, per a cobrir costos. 

Durant el mes de setembre s’enviarà e-mail de confirmació de les activitats en les que
heu obtingut plaça i aquelles en les que la demanda no és suficient per a formar un
grup, o per formar un nou grup. Qui no aconsegueixi  plaça per a una determinada
activitat haurà d’optar per quedar-se en llista d'espera o participar en d'altres.

Al llarg del curs s'estableixen tres únics períodes per a les baixes:

 Fins el 15 de setembre de 2020  per a  les activitats, del primer trimestre.
(octubre, novembre i desembre)

 Abans del  20 de desembre de 2020 per a les activitats  corresponents  al
segon trimestre. (gener, febrer i març)

 Abans  del  29  març  de  2021 per  a  les  activitats  corresponents  al  tercer
trimestre. (abril, maig i juny)

Les baixes a les activitats extraescolars durant el curs escolar comporten la pèrdua dels
drets adquirits en el moment de la inscripció, és a dir, els participants passaran a la
llista d’espera d’aquelles activitats en què no hi hagi places disponibles.

Només es tramitaran baixes fora dels terminis establerts quan s’esdevingui malaltia del
nen/nena, i aquesta sigui impeditiva per a realitzar l’activitat,  conservant, en aquest
cas, la plaça corresponent. 

Calendari d'extraescolars del curs 2020-2021
Les activitats extraescolars del curs començaran el dia 1 d’octubre. A partir d'aquest
inici les activitats segueixen dia a dia el calendari escolar fins a final de curs.

Preu i cobraments
El preu de les activitats extraescolars està calculat en còmput anual i dividit pels mesos
del  curs  escolar,  és  a  dir,  d’octubre  a  juny.  El  rebut  del  mes de  setembre  sí  serà
proporcional als dies d’activitat (casal matí i tarda).
Encara que cada activitat té durada trimestral, per no repercutir a l’economia de les
famílies, els cobraments es faran mensuals.

Cal recordar que per inscriure’s a les activitats extraescolars cal ser soci/sòcia de l’AFA, i
estar al corrent de pagament. La quota per ser soci de l'AFA es de 45€ al any, per
família.
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