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NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COL.LEGI YGLESIAS 2015 – 2016 

 Per formalitzar la inscripció cal entregar a secretaria el full d’Inscripció degudament complimentat. 

 Totes les activitats extraescolars  començaran  el primer dia lectiu del mes d’Octubre que es    

correspongui amb l’activitat i finalitzaran l’últim dia lectiu del mes de Juny. 

 Qualsevol canvi en l’ús de l’activitat per part de l’usuari s’ha de notificar directament al mail: 

secretaria@coleyglesias.com o directament a Secretaria en horari d’Atenció al Públic. 

 La baixa de qualsevol activitat s’haurà de notificar amb 15 dies d’antelació. 

 El cobrament del rebut es farà efectiu entre el dia 01 i 05 de cada mes a través de domiciliació 

bancaria. 

 Qualsevol rebut tornat s’haurà de fer efectiu dintre dels  10 dies posteriors a la notificació pertinent i 

s’afegirà l’import de les despeses de devolució. En cas de no fer-ho així el nen/nena serà 

automàticament donat de baixa del servei. 

 Les baixes o les altes a mig mes no impliquen una rebaixa en el rebut mensual, aquest es cobrarà 

sempre íntegrament. 

 Es podrà berenar durant els 10 primers minuts de l’activitat. Preguem posin als nens berenars lleugers 

sobretot si han de fer activitats físiques. 

 Totes les activitats que s’ofereixen poden patir canvis en funció de la valoració de viabilitat que pugui 

fer el responsable de Activitats Extraescolars. 

 Totes les activitats extraescolars tenen limitació de plaça. 

 La durada de les Activitats Extraescolars es de 1.30 hrs (de 17.00 a 18.30 hrs). 

 L’activitat Extraescolar de Hoquei que es de dos dies: dimarts i dijous, el preu total de l’activitat es per 

els dos dies, en el cas de que un nen/nena només vingui un dia el preu serà el mateix. 

 Per aquest curs us donem l'opció de crear-vos l'activitat que ens demaneu. SI son un grup de pares i 

mares o de un mínim de 6 nens o nenes, i teniu la idea d'alguna activitat que no oferim, us podeu posar 

en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de muntar-la i d'incorporar un monitor, dintre de l’horari 

de les Activitats Extraescolars del col·legi i sempre i quant tinguem les instal·lacions adequades i espai 

per dur a terme l’Activitat proposada. 

 Qualsevol dubte, pregunta o consulta derivada d’una Activitat Extraescolar, si us plau envieu un mail a: 

extraescolars@coleyglesias.com i us respondrem el més aviat possible. 

Salutacions, 

 

 

La Junta Rectora 
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