
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020/2021

ACTIVITAT CURS DIA HORARI

PREU
QUADRIMESTRAL

SOCIS AMPA

MULTIESPORT De P4 a 3r. Dilluns i dimecres 16:30 a 18.00 98,00€ aprox.

BÀSQUET De 3r. a 6è. Dimarts i dijous 16:30 a 18.00 110,00€ aprox.

PATINATGE (*) De P5 a 6è. Dimarts i divendres 16:30 a 18.:00 110.00€ aprox.

(*) Cal portar patins de quatre rodes per poder fer més figures, poden començar el primer trimestre
amb els de línia. Si es necessiten complements per alguna actuació, es cobraran a part.

Els preus són aproximats, els definitius s’aprovaran en la primera assemblea del curs.

Totes les activitats poden ser cancel·lades en funció de la quantitat de nens inscrits i
la disponibilitat d’espais.

Podeu consultar la normativa completa a www.ampamigdia.cat 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

Les  inscripcions  a  les  activitats  extraescolars  es  fan  EXCLUSIVAMENT  a  través  del
programa de gestió de l’AMPA, AMPASOFT. Haureu de seguir, pas per pas, les següents
instruccions:

Per realitzar la inscripció a les activitats extraescolars:

1. Cliqueu Preinscripcions - Accedeixi des d’aquí a les preinscripcions de la família.

2. Escolliu el/la vostre/a fill/a on diu Triar Alumne, marqueu la casella de l'esquerra per a les
activitats a les que el/la vulgueu inscriure i cliqueu Realitzar preinscripció i Acceptar.

Si teniu incidències en algun punt d'aquest procés, si us plau consulteu la pàgina d'ajuda:
http://ampamigdia.cat/ajuda-extraescolars o  envieu-nos  un  e-mail  a
hola@ampamigdia.cat

Període d’inscripcions: del 18 al 25 de Setembre.

El cobrament es realitzarà mitjançant pagaments quadrimestrals en els mesos d’octubre i
febrer.

La inscripció a les activitats suposarà la obligació de realitzar el pagament del primer dels
rebuts.

Durant el mes de  gener es permetrà que es realitzi una modificació d’activitat, sempre i
quan  la  cobertura  de  places  ho  permeti.  L’inici  d’activitat  durant  el  segon  quadrimestre
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suposarà l’obligació del pagament total del rebut. La devolució, per qualsevol causa, del/s
rebut/s suposarà la immediata expulsió de l’activitat.

En cas de ser possible l’ampliació d’activitats de cares al segon quadrimestre us informarem 
degudament al Gener.

Per a més informació consulteu els vídeos i els programes explicatius de les diferents 
activitats a la nostra web: ampamigdia.cat/activitats-extraescolars  

Us resoldrem qualsevol dubte relacionat amb activitats extraescolars a través del 
correu: extraescolars@ampamigdia.cat

Als NO SOCIS   AMPA   se’ls aplicarà un 50% d’increment al preu de l’activitat/s.
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