
NORMATIVA I INFORMACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS I ACOLLIDES AFA EL PI GROS 

1. Per poder fer ús de qualsevol de les activitats d’extraescolars o d’acollida , s’ha de ser soci de l’AMPA (el preu serà per 

família i  per curs). 

2. Cal estar al corrent de pagament tant del curs actual com d’anteriors. En cas contrari només es podrà fer ús de les activitats 

un cop s’hagi saldat el deute. 

3. Els dies de jornada intensiva marcats per l’escola l’AFA oferirà uns servei d’acollida de les 15.30 h a les 18 h. S’informarà del 

preu, activitats i com fer la inscripció a través dels canals de comunicació de l’escola i/o de l’AFA. 

SERVEIS D’ACOLLIDA: 

1. El servei d’acollida s’haurà de contractar segons la quantitat de dies en els quals es vagi a fer ús de dit servei. 

2. En el cas de l’acollida matinal, les portes d’entrada i horaris es determinaran segons la normativa COVID i el pla 

d’actuació de l’institut-escola. 

3. En el cas de l’acollida de migdia, berenar i tarda/ludoteca, la monitora recollirà als nens/es a les aules. 

ÚS DE L’ACOLLIDA AMB CARÀCTER ESPORÀDIC: 

1. Es considera ús esporàdic de l’acollida aquell que no s’hagi contractat com a paquet mensual. 

2. En aquests casos es cobrarà per cada uns dels dies que se n’hagi fet ús. 

ÚS ESPORÀDIC D’ACOLLIDA MATINAL: 

No cal avisar amb antelació. Només caldrà tenir en compte els horaris d’entrada determinats pel pla d’actuació del centre. 

El preu serà de 3€/dia i es passarà el cobrament per la plataforma de pagament TPV Escola. 

ÚS ESPORÀDIC D’ACOLLIDA DE BERENAR I TARDA/LUDOTECA: 

Cal avisar amb antelació. En el cas de l’acollida de berenar i/o tarda, fins a les 16.15 h. Es confirmarà la recepció del 

missatge. El cobrament es farà per la plataforma TPC Escola. Serà de 3€ en el cas de l’acollida de migdia i berenar i de 4,5€ 

en el cas de l’acollida de tarda/ludoteca. 

REBUTS I PAGAMENTS: 

1. Tots els pagaments es realitzaran per la plataforma TPV Escola (a través de targeta bancària o bizum).  

2. Els rebuts es penjaran a la plataforma del 5 a 10 de cada mes en curs. En el cas de l’activitat de piscina, el cobrament 

és trimestral (octubre, gener i abril). 

3. Les acollides es cobren el mes posterior a haver-se realitzat, i les del mes de juny abans d’acabar el mes. 

4. El preu de les activitats i acollides és invariable independentment del nombre de dies lectius i de l’assistència del nen/a 

a l’activitat.  El preu de les activitats està prorratejat per pagar tots els mesos el mateix preu, a excepció de juny, que 

es farà un pagament proporcional als dies d’activitats ofertades. 

5. La no assistència temporal d’un participant no l’eximeix del no pagament de la quota. 

6. Les baixes de les activitats o servei d’acollida s’hauran d’avisar abans del dia 25 del mes anterior al qual es cursa 

baixa. En cas contrari es domiciliarà el rebut sencer. Per comunicar la baixa cal enviar un correu electrònic a 

ampaelpigros@yahoo.es i en el concepte posar “baixa activitat NOM USUARI”. 

7. En el cas d’haver-se generat i cobrat un rebut no es retornarà l’import del mateix. 

8. En el cas de començar una activitat o acollida a mitjans de mes, el següent es cobrarà la part proporcional juntament 

amb la primera quota completa del mes corresponent. 

CONTACTE: 

Coordinadora d’extraescolars: Sandra Noguero 

Telèfon de contacte: 611259276 (Servei de Whatsapp) 

Correu electrònic: ampaelpigros@yahoo.es 

Bústia de l’AFA: al cantó de la consergeria. 

Horari d’atenció: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16.30 h a 18 h. (amb cita prèvia) 
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