
 

 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2022/23 
 

Les activitats extraescolars començaran el 3 d’octubre (dilluns). Les inscripcions es 

faran online a través de l’enllaç que us posem a continuació. És molt important omplir 

totes del dades i que arribeu al final, entregant els formularis annexes, si no la 

inscripció no estarà feta. 

https://forms.gle/tyt6wBbX2DGniz1W8 

El període d’inscripció a les activitats extraescolars d’aquest curs 2022/23 serà del 8 

al 23 de setembre, passada aquesta data, el formulari quedarà tancat fins al segon 

trimestre, i NO es podran apuntar més infants fins al següent trimestre. 

Hi haurà dos trams d’inscripcions: un primer tram del 8 al 15 de setembre només pels 

socis de l’AFA; i del 15 al 23 de setembre s’obriran les inscripcions per a la resta, i 

podrà apuntar-s’hi ja tothom. 

Recordeu que les famílies que no s’hagin donat d’alta com a sòcies de l’AFA aquest 

curs 2022/23 pagaran com a no sòcies!! 

Informació a saber: 
 

- Aquest curs escolar, les activitats extraescolars també tornen a la normalitat, 

per tant, ja no existeixen els grups bombolla. 

 

- Com a novetat, aquest any, a les activitats extraescolars treballarem per 

comunitats: Petits (EI3, EI4 i EI5), Mitjans (1r, 2n i 3r) i Grans (4t, 5è i 6è). 

 

- Per a fer una activitat extraescolar, caldrà que el grup arribi a un mínim de 8 

infants inscrits. Si en una activitat extraescolar no s’arriba al mínim d’infants 

inscrits, aquesta activitat quedarà anul·lada. 

 

- D’altra banda, cada grup tindrà un màxim de 15 participants. Una vegada 

s’ompli el grup, aquest es tancarà i la resta d’inscripcions passaran al llistat 

d’espera per ordre d’arribada. 

 

- Les inscripcions a les extraescolars són trimestrals, per tant, s’obriran 

inscripcions abans de començar cada trimestre per tal de poder fer altes, baixes 

i modificacions. 

 

- El pagament de les extraescolars serà trimestral, i es passaran pel banc en les 

següents dates: 
• 1r trimestre: durant la primera setmana d'octubre (3 - 9 d'oct, 2022) 

• 2n trimestre: durant la segona setmana de gener (9 - 15 de gen, 2023) 

• 3r trimestre: durant la primera setmana d'abril (3 - 9 d'abr, 2023) 

 
- D’aquesta manera, no es permeten fer canvis d’activitats abans de finalitzar el 

https://forms.gle/tyt6wBbX2DGniz1W8


 

trimestre. No es retornaran els diners de la quota del trimestre. 

 

- Tot alumne/a que es doni de baixa i vulgui canviar-se d’activitat, haurà de 

formalitzar novament la inscripció respectant la llista d’espera. Es prega que 

tots els infants tinguin una continuïtat a les activitats a les que s’inscriguin 

durant tot el curs. 

 
- Els infants que no hagin vingut a classe a l’escola, no podran assistir a la tarda 

a les activitats extraescolars. 

 
- Els infants seran entregats pels monitors/es per la porta principal a les hores 

indicades a continuació: 

 
 

CICLE 
Infantil 

(EI3/EI4/EI5) 
Cicle inicial 

(1r i 2n) 
Cicle mitjà 

(3r i 4t) 
Cicle superior 

(5è i 6è) 

HORA 17:45h 17:45h 17:40h 17:40h 

 

 

- En el cas que una família arribi tard a l’hora de recollida assignada, el monitor/a 

s’apartarà de la porta i entregarà els infants una vegada s’hagin entregat tots 

els altres grups. 

 
- Fem recordatori de que sense l'autorització per a marxar sols/es de les 

extraescolars entregada, l'infant no podrà marxar-se sol en cap moment. De la 

mateixa manera, si no està entregada l'autorització per a que el vingui a buscar 

una altra persona, l'infant no marxarà amb cap altre persona que no sigui el 

seu pare/ la seva mare / el seu tutor/a legal. 

 

- L’extraescolar d’anglès que s’ofereix per a mitjans i grans la proporciona 

l’empresa Halo English. L’extraescolar Speaking in English de petits i mitjans la 

continua gestionant la coordinació de l’AFA. 

 
- Per a qualsevol dubte o qüestió que es vulgui tractar amb la coordinadora, 

queden habilitats els següents contactes: 

 
o E-mail: ampagarigotextraescolars@gmail.com 

 

o Telèfon/WhatsApp (16h a 18h): 649 986 165 

 

- La inscripció suposarà l’acceptació de la normativa d’extraescolars de l’AFA de 

l’escola Garigot. 
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ACTIVITATS PROPOSADES PER A AQUEST CURS 2022/23 
 
 
 
 
 
 
 


