INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2022-2023

ACTIVITAT

Anglès lúdic p3-p5

DIA
(Encerclar
dia escollit)
Dilluns
Divendres

HORA

P3-P5
2 dies 32€/mes

12:30-13:30

1er – 3er

12:30-13:30

4rt a 6è

16:30-17:30

P3-P5

Divendres
Anglès 4rt – 6è

Dilluns

Dilluns

28€/mes
38€/mes
28€/mes

Divendres
Anglès lúdic tardes

PREU
1 dia 25€/mes

14:00-15:00

Dilluns
Anglès 1er-3er

CURS

38€/mes
1 dia 25€/mes

Informació d’interès:
EXTRAESCOLARS

-

Les extraescolars comencen el dia 3 d’Octubre de 2022 i acaben el dia 31 de Maig de 2023.

-

El mínim per realitzar una activitat és de 8 alumnes.

-

La data límit d’inscripció és el 28 de setembre de 2022.

-

El cobrament de les extraescolars es farà de forma trimestral i per avançat, per tal d’assegurar que es
pot realitzar l’activitat almenys aquell trimestre.

-

Els cobraments es faran la segona setmana de l’activitat per tal de que l’alumne hagi pogut provar l’activitat i
s’hi hagi sentit a gust. En cas que durant la primera setmana no estigui còmode amb l’activitat, es permetrà
donar-se de baixa o canviar-se d’activitat, únicament cobrant les classes que ha realitzat.

-

La inscripció de les extraescolars comporta el compromís d’estar inscrit a l’activitat tot el trimestre.
Durant el trimestre, únicament seran acceptades baixes per motius de força major i per causes justificades.

-

Es pot donar de baixa pel següent trimestre sempre que es comuniqui amb antelació.

-

El cobrament es realitza per domiciliació bancària. Si algun dels rebuts és retornat, es tornarà a cobrar
l’import del rebut més 6 euros en concepte de gestió i despeses del banc.

-

Les persones que acumulin un mes de deute amb l’empresa, no podran fer ús de qualsevol dels serveis fins
que el deute quedi saldat.

Per qualsevol dubte o informació, aquí els deixem els diferents canals per contactar-nos:
-

Pàgina web: www.serveiscapicua.cat

-

Correu electrònic: extraescolars@serveiscapicua.cat

-

Telèfon: 977826109

