
                                 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

AFA I SERVITABOR 

                  
Famílies , 

Aquí teniu la Normativa de les activitats extraescolars 
que organitza  L’AFA i que gestiona SERVITABOR. 

SERVITABOR  gestiona les activitats de: Dansa moderna, Conversa en anglès, Guitarra, Escacs i 
jocs d’estratègia, Inforboti-K, Activitats creatives, Explica’m un conte, Juguem amb la música  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 TABOR durant el curs 
2022/23 

 

 

Nomes  s’admetran  les  sol·licituds    tramitades  i  degudament  complimentades  de  manera 
telemàtica amb els formularis de la web de SERVITABOR tindrà 

 www.servitabor.com.  

 

 

 

 

 Bases d’inscripció de les Activitats Extraescolars                     
 

SOL.LICITANTS 

  SOL·LICITUD  D’INSCRIPCIÓ 



                                 

 

 

 

Estar  al  corrent  de  pagament  de  les  quotes  de  l’AFA  i  de  tots els    rebuts    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 sol·licituds no aniran per ordre d’arribada,  en el cas que hi hagi mes demanda que oferta 
aniran a sorteig que es dura a terme  el 21 de setembre. 

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

 

 

 

 

 Activitats Extraescolars (excepte Piscina) 

L’assignació de plaça no serà per ordre d’arribada. En el cas que hi hagi més demanda que 
oferta, es farà un sorteig entre totes les inscripcions entregades dins el termini d’inscripció. Els 
nens i nenes que continuïn amb l’activitat extraescolar que ja estan fent aquest curs,  tindran 
prioritat a l’hora d’assignar la plaça. 

 
 Inscripció Piscina: 

P-3, P-4 i P-5: Heu d’omplir full d’inscripció i  enviar al correu servitabor@gmail.com No hi ha 
renovació. En cas que hi hagi mes demanda que places disponibles es farà un sorteig. 

1r: S’acull a la campanya “Ja nedo” que promou l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest curs no 
hi ha límit de places . La quota de piscina per aquest cas rep una subvenció econòmica. 

4t a 6è: S’ha de omplir el full d’inscripció indicant si és renovació o nova inscripció. Les 
renovacions per aquets cursos tenen plaça garantida. 

La forma de pagament  pot ser per domiciliació bancària o finestreta.  Els rebut  de cada 
activitat en la que els vostres fills i filles estiguin inscrits/es es cobrarà del 1 al 10 durant el mes 
en curs.    

REQUISITS PER PODER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS  

  TERMINI PER PRESENTAR LES SOL.LICITUDS 

PROCEDIMENT  
per les   E 
EXTRAESCOLAR
S 



                                 

 

 

Les  quotes són  aprovades  per  l’assemblea  general  de  l’AFA  i  el  consell  escolar,  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.  

QUOTES DE LES ACTIVITATS: 

Piscina: sòcies AFA 30,25€ / NO sòcies AFA 40,25€ 

Inforboti.k: sòcies AFA 25,50€/ NO sòcies AFA 35,50€ 

Conversa en anglès: sòcies AFA 23,50€ / NO sòcies AFA 33,50€ 

Guitarra: sòcies AFA 26,50€ / NO sòcies AFA 36,50€ 

Dansa: sòcies AFA 23,50€ / NO sòcies AFA 33,50€ 

Escacs: sòcies AFA 23,50€ / NO sòcies AFA 33,50€ 

Explica’m un conte: sòcies AFA 23,50€ / NO sòcies AFA 33,50€ 

 

 

 

 
 ALTES 

Fora del període d’inscripció, qualsevol nen o nena podrà fer la sol·licitud a una  activitat que 
tingui places lliures de forma telemàtica , fent efectiu el rebut  de la data d’alta  

 BAIXES 

En el cas que un nen/a s’hagi de donar de baixa, caldrà notificar-ho per escrit   a 
servitabor@gmail.com abans del dia 20 del mes en curs. 

 

 

 

 

 

 

   QUOTES 

   ALTES I BAIXES 



                                 

 

Horari:  

De 8.00 a 9.00 i de 16.30 a 18.00 

Les famílies que arribin més tard de les 18.00h, tindran una penalització de 5,00€ els primers 5 
minuts, i a partir d’aquets  se’ls cobrarà a 1,00€/min 

Per fer la inscripció a l’horari flexible, s’ha d’omplir la sol·licitud, marcant els dies i hores que 
utilitzareu el servei i entregar-ho al despatx de Servitabor. 

En el cas del horari flexible es poden donar d’alta i baixa quan la família ho necessiti sense cap 
compromís. 

Hi la modalitat fixe o bé comprar un talonari i fer-ho de manera puntual. En aquest el cas el 
preu es 2,30€/30min. 

En  el  cas  de  que  hi  hagi  poca  demanda  (menys  de  7  o  8  infants)  en  alguna  franja  horària, 
l’activitat s’haurà de tancar..  

 

 

 

Recordar-vos que estem a la vostre disposició: sempre demanant cita prèvia en el despatx de 
SERVITABOR,  on  us  atendrem  amb  molt  de  gust  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:  servitabor@.com 

EL NOSTRE INSTAGRAM: @SERVITABOR   

AFA i SERVITABOR S.L. 

SERVEI D’HORARI FLEXIBLE 


