
                                  

NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

AMPA I SERVITABOR 

 

 

 

Famílies , 

Aquí teniu la Normativa de les activitats extraescolars que organitza  L’AMPA i que gestiona 

SERVITABOR   

SERVITABOR  gestiona les activitats de: Teatre, Dansa moderna, Conversa en anglès, juguem en 

Anglès, Guitarra, Instrumental Pop-Rock, Escacs, Percussió, Informàtica, Arts creatives  

Plàstica, traç i color i  acompanyaments  a Piscina. 

Les activitats extraescolars són per gaudir, per assolir coneixements, per perdre la vergonya, 

per pensar... i a més a més és on tenen l ‘oportunitat  de escollir, veure i  provar quina activitat 

és la més els agrada i en quina se senten més identificats, amb la responsabilitat del 

compromís al triar. 

 

 

 

 

 

 

L’ inscripció està adreçada a tots els nens i nenes matriculats a l’escola 

  

 

 

Nomes s’admetran les sol·licituds  tramitades i degudament complimentades amb el models 

proporcionats per SERVITABOR (despatx) o penjades a la web  : www.servitabor.com 

 

 

 Bases d’inscripció de les Activitats Extraescolars                      

 

SOL.LICITANTS 

  SOL·LICITUD  D’INSCRIPCIÓ 

http://www.servitabor.com/


                                  

 

 

Estar al corrent de pagament de les quotes de l’AFA i de tots els  rebuts de les Activitats 

extraescolars del curs anterior. L’alumnat que hagi  presentat baixes  durant el curs no podrà 

fer noves sol·licituds a no ser que siguin  justificades .  

 

 

 

Les inscripcions aniran numerades i  s’adjudicaran les places per ordre d’inscripció. 

Les sol·licituds s’han de lliurar, en el termini previst, al despatx de SERVITABOR  de dilluns a 

divendres de  9.00 a 12.00  i dimarts  i dijous de  16.00 a 17.00h 

 Les sol·licituds entregades fora de termini  quedaran en llista d’espera.  

 

 

 

 Activitats Extraescolars (excepte Piscina) 

A l’acabament del curs, automàticament l’alumnat  es baixa de les activitats gestionades per 

SERVITABOR  i cal tornar a fer una nova sol·licitud dins el període d’inscripció..  

Per obrir un grup han d’haver  un mínim de 10 nens o nenes, exceptuant Guitarra o 

Instrumental Rock que han de ser mínim de 5 nens. En el cas que el nombre de sol·licituds  

sigui superior a la capacitat de l’activitat, es tindrà en compte el Nº d’ordre que constarà  en el 

full d’inscripció que presenteu i en el de la vostre reserva. Les inscripcions que quedin excloses 

quedaran en llista d’espera per si hi ha alguna baixa o la possibilitat d’obrir un nou grup. 

 PISCINA 

Des del  curs 2016-17 s’ha modificat de manera gradual el sistema d’inscripció per piscina per 

les noves sol·licituds. Desapareix la renovació automàtica pel proper curs,  i les famílies heu de 

tornar a omplir el full d’inscripció. En el cas que hi hagi més demanda que places hi ha 

ofertades es faria un sorteig entre totes les famílies. 

Aquesta modificació es fa de manera gradual, es a dir, el 1er curs que s’acull a aquest model 

d’inscripció es els nens i nens que fan P-3 al 2016/2017. 

 La resta de cursos continuen fent servir el mateix sistema que han tingut durant la seva etapa 

escolar. Els que fan piscina i continuen interessats han d’omplir i entregar a Servitabor el paper 

de renovació automàtica. La resta va per ordre d’inscripció. 

REQUISITS PER PODER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS  

  TERMINI PER PRESENTAR LES SOL.LICITUDS 

PROCEDIMENT  

per les   E 

EXTRAESCOLAR

S 



                                  

 

 

La forma de pagament  pot ser per domiciliació bancària o finestreta.  El primer rebut  de cada 

activitat en la que els vostres fills i filles estiguin inscrits/es es cobrarà al setembre de 2017 en 

concepte confirmació de plaça, que es descomptarà del rebut de Juny 2018. Aquest rebut NO 

es retornarà encara que l’alumne hagi causat baixa de l’activitat durant el curs. 

Les quotes són aprovades per l’assemblea general de l’AFA  per tant  els preus de les activitats 

es podrien modificar durant el curs. En cas de quotes de rebuts retornats, la despesa bancària 

anirà a càrrec dels usuaris de les activitats extraescolars.  

En el cas de no fer l’abonament d’ una de les quotes  de qualsevol  activitat es donarà 

automàticament al nen o nena de baixa de l’activitat.  

 

 

 

 ALTES 

Fora del període d’inscripció, qualsevol nen o nena podrà fer la sol·licitud a una  activitat que 

tingui places lliures al despatx de SERVITABOR, fent efectiu el rebut  de la data d’alta i la 

reserva corresponent comentada en el punt anterior. 

 BAIXES 

En el cas que un nen/a s’hagi de donar de baixa, caldrà notificar-ho al despatx de SERVITABOR 

abans del dia 20 del mes en curs. 

 

Recordar-vos que estem a la vostre disposició, tots els dies de la setmana de 9.00 a 12.00H. i 

els dimarts i dijous de 16.00 a 17.00h.  en el despatx de SERVITABOR, per ajudar-vos i poder 

resoldre qualsevol dubte o problema que pugui sorgir. 

 

LA NOSTRE PAGINA WEB: www.servitabor.com 

EL NOSTRE TELÈFON DIRECTE: 93 436 97 91  

EL NOSTRE CORREU ELECTRONIC:  info@servitabor.com 

AMPA i SERVITABOR S.L. 

   QUOTES 

   ALTES I BAIXES 

http://www.servitabor.com/
mailto:info@servitabor.com

