
Totes les activitats tenen les places 
limitades. En cas de sobrepassar el 
límit de sol•licituds d’una activitat, 
farem l’adjudicació de les places per 
ordre de rebuda de les inscripcions.

04
Podeu consultar informació i resoldre 
dubtes contactant amb la coordinació 
d’extra lectives, a la Secretaria de 
l’escola (de 10’30 a 13h i de 15h a 18h) 
o per correu electrònic a
extra_lectives@escola-proa.cat

05
Facturació mensual i per avançat. 
Les famílies externes a l’escola: 
hauran d’abonar el primer i l’últim 
mes del curs de cada activitat, per 
donar-se d’alta.

06

El període principal d’inscripció és de 
l’1 a l’11 de juliol.

01
Envia el formulari a:
extra_lectives@escola-proa.cat
a) Omplir-lo i incrustar la signatura o 
bé utilitzar la signatura digital
b) Omplir + imprimir + signar + 
escanejar i enviar-lo
c) Si no us és possible l’opció a) o b), podeu 
imprimir i entregar-lo a la Secretaria del 
c/Almeria (també hi haurà formularis 
impresos si els necessiteu)

02
Totes les sol·licituds rebudes durant el període 
principal d’inscripció (1 a l’11 de juliol) i amb 
grups confirmats (per correu electrònic entre 
el 15 i el 20 de juliol), iniciaran les activitats a 
partir del 13 de setembre (excepte piscina 
i activitats de P3 en motiu de l’adaptació, 
que començaran a l’octubre). Les sol·licituds 
rebudes fora de termini (a partir de l’11 de 
juliol) es confirmaran a principis de setembre 
i s’organitzaran per iniciar l’activitat a l’octubre.

03

Tots els canvis i baixes s’han de 
comunicar abans del dia 20 del mes 
anterior. No s’abonarà cap quota 
que no es comuniqui en el termini 
establert.

07
Els canvis d’activitat o freqüència (1 
o 2 dies) hauran de ser per mesos 
complets.

08
Podeu demanar fer una prova de 
les activitats que tinguin places 
disponibles. Demaneu-ho amb una 
setmana d’antelació per correu o 
telèfon.

09

En totes les activitats esportives us 
recomanem que els alumnes no utilitzin 
les ulleres, si això no és possible, us 
recomanem que els feu unes ulleres 
especials per la pràctica d’esports.

10
Les famílies que tinguin rebuts 
de l’escola pendents no podran 
formalitzar la inscripció a les extra 
lectives.

11

Normativa


