
PREGUNTES MÉS 
FREQÜENTS 

1. Quan s’inicien les activitats coescolars? I quan conclouen? 

Les activitats coescolars s’inicien el dia 1 d’octubre, en l’horari que apareix en el 

programa. La seva durarda s’indica en cada cas en la fitxa de l’activitat. 

2. A qui van dirigides les activitatscoescolars? 

Les activitats coescolars proposades estan adreçades a tots els alumnes de l’escola.  

Les activitats de teatre i esportives estan obertes a tothom qui pugui estar interessat 

(vegeu apartat “Altres activitats”). 

Els socis de l’AMPA tenen prioritat en participar en l’activitat en cas d’excés 

d’inscripcions. 

3. Quin és el cost de les activitats? 

Les activitats tenen una matrícula de 50 €, que resulta gratuïta per a les famílies sòcies 

de l’AMPA. La matrícula es cobrarà a qui correspongui al mes d’octubre amb la primera 

mensualitat i serà imprescindible estar-ne al corrent de pagament per poder participar-

hi. 

Els alumnes del centre i ex-alumnes que han acabat l’escolaritat al centre (4t ESO) 

gaudeixen del preu d’alumne. Per la resta d’interessats (alumne extern), cal incrementar 

en un 50% la mensualitat especificada en cada activitat. No és aplicable a les activitats 

destinades a adults. 

Les activitats es cobren mensualment per domiciliació bancària, excepte natació, que 

es cobrarà trimestralment. 

4. Com em puc fer soci de l’AMPA? 

Per ser soci de l’AMPA cal ser alumne de l’escola. Al mes de juliol es cobra la quota 

anual de 40€ d’associat. Els nous alumnes de centre poden sol·licitar ser socis en el 

moment de la matrícula. Us podeu fer socis de l’AMPA durant el curs informant-nos-en al 

correu electrònic ampa.lleida@fedac.cat. 

5. Puc pagar en efectiu? 

Sí. Els pagaments en efectiu es realitzaran en horari d’atenció a les famílies el primer 

dijous lectiu de mes o a la secretaria del centre en l’horari indicat. A l’inici de curs es 

penjarà el cartell d’informació dels horaris. 

6. Quin material és necessari per a realitzar l’activitat? 

En cada activitat s’especifica el material en el cas que sigui necessari. 

7. Què he de fer per inscriure’m a una activitat? 

Podeu omplir la butlleta d’inscripció que adjuntem amb el programa o bé descarregar-

vos l’arxiu de la nostra web i lliurar la butlleta d’inscripció ABANS DEL 28 de setembre de 

2016. 

Si ja heu realitzat activitats el curs anterior i no heu modificat les vostres dades, podeu fer 

la inscripció on-line al formulari que trobareu a la nostra web. 

8. Hi haurà activitats coescolars l’últim dia del trimestre escolar (Nadal i Setmana Santa)? 

No, excepte si la direcció del centre disposa allò contrari. 


