COL·LEGI YGLESIAS SCCL
Eusebi Golart, 13 08360 Canet de Mar
Telf. 937940795
www.coleyglesias.com

Canet de Mar, 17 de juliol de 2020

Benvolgudes famílies,
A continuació us informem del calendari d’Activitats Extraescolars pel curs 2020-2021:
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3r)

L’horari de les activitats serà de 17:00 a 18:30h i començaran al mes d’octubre.

El termini màxim per presentar les inscripcions és el 18 de setembre.

Durant el mes de setembre el col·legi oferirà un servei de ludoteca de 17:00 a 18:30 h per a
tots aquells nens i nenes que així ho demanin. El preu d’aquest servei serà de 35€ des del
14 de setembre fins el 30 de setembre i de 4,50€/dia esporàdic. Per inscriure’s, si us plau,
envieu un correu a extraescolars@coleyglesias.com o dirigint-vos directament a Secretaria.

Per qualsevol dubte o pregunta al respecte, si us plau, envieu un correu a
extraescolars@coleyglesias.com o dirigiu-vos directament a Secretaria.
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PREUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021:
-

1 Activitat a la setmana: 29 €/nen.

-

2 Activitats a la setmana: 41 €/nen.

-

3 Activitats a la setmana: 59 €/nen.

-

4 Activitats a la setmana: 65 €/nen.

-

ROBÒTICA CICLE INICIAL (1r i 2n) 1:30 hrs a la setmana: 45€/nen.

-

ROBÒTICA CICLE MITJÀ (3r i 4t) 1:30 hrs a la setmana: 48€/nen.

-

ROBÒTICA CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 1:30 h a la setmana: 50€ o 60€/nen(*).
(*) segons preferències, l’alumne de 5è i 6è podrà fer WeDo i Scracht per 50€ o bé
Ev3 per 60€ (a escollir en el moment de fer la inscripció).

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021
El/la meu/va fill/a …………………………………………………………...................................,
que el present curs 2020-2021 farà ………………..............., assistirà a les següents
activitats extraescolars:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Infantil
Primària
Per lliurar a Secretaria en l’horari d’Atenció al Públic o a l’adreça de correu:
extraescolars@coleyglesias.com

Signatura del/de la pare/mare o tutor/a
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NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COL·LEGI YGLESIAS


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



Totes les activitats extraescolars
d’octubre, que es

començaran

el primer dia lectiu del mes

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 correu: 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 1 i 5 de cada mes a través de
domiciliació bancària.



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 d’1.30 h (de 17.00 a 18.30 h).

Qualsevol dubte, pregunta o consulta derivada d’una Activitat Extraescolar, si us plau
envieu un correu a: extraescolars@coleyglesias.com i us respondrem al més aviat
possible, o bé dirigiu-vos a Secretaria en horari d’atenció al públic.

Consell Rector
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