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INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats extraescolars de tarda estan obertes també a infants que no siguin del centre.
Per a aquelles activitats que estiguin plantejades en família, l’infant haurà d’anar sempre acompanyat d’un
adult durant el desenvolupament de l’activitat.
Les activitats definitives es comunicaran al setembre en funció del nombre d’inscripcions rebudes i si
aquestes són suficients per obrir grup.
Els dies festius i de lliure disposició no es recuperaran. Sí que es recuperaran en cas d’absència del monitor/a.

INSCRIPCIONS
El procés d’inscripció serà telemàtic mitjançant un formulari online que es compartirà a través del Clip,
delegats de classe i en el web de l’escola, o omplint i entregant el full d’inscripció directament a secretaria.
La plaça per a cada activitat s’adjudicarà per ordre de rebuda. En cas que hi hagi més demanda que places
ofertades, s’obrirà una llista d’espera.

POLÍTICA DE PREUS I PAGAMENT
El preu de cada activitat extraescolar depèn del tipus d’activitat i no variarà en tot el curs escolar.
Els preus es presenten per activitat, per mes i per infant.
Els pagaments seran mensuals a l’inici de cada mes. Pel que fa als rebuts retornats, caldrà fer efectiu el
pagament amb el càrrec corresponent abans del segon dia d’activitat. El cas contrari implicarà baixa de
l’activitat.
El preu inclou l’assegurança de responsabilitat civil. Els nens/es que no siguin de l’escola abonaran 30€, en el
moment de la inscripció i en un únic pagament, en concepte d’assegurança.
La inscripció a dues o més activitats extraescolars gaudeix d’un descompte del 5% en l’activitat de preu
més inferior.

POLÍTICA D’ALTES I BAIXES
Les activitats començaran la primera setmana d’octubre i finalitzaran l’última lectiva de juny.
Un nen/a podrà provar un dia una activitat gratuïtament si el seu responsable legal (pare/mare/tutor/a) ho
sol·licita prèviament.
Per a les inscripcions amb l’activitat en curs, s’abonarà el mes sencer i el que resti de trimestre.
Per donar-se de baixa d’una activitat cal comunicar-ho a secretaria o mitjançant correu electrònic a
extraescolars@decroly.org.
Les baixes abans del 15 d’octubre abonaran el primer mes de l’activitat.
Les baixes a partir del 15 d’octubre abonaran tot el trimestre de l’activitat.

POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Abans que comenci el curs les famílies donaran l’autorització a l’ús i cessió de les seves dades exclusivament
per a la gestió i desenvolupament de les activitats extraescolars.
Abans que comenci el curs les famílies donaran el seu consentiment o no en relació a la cessió dels drets
d’imatge a l’Escola i als proveïdors per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills i filles
i on siguin clarament identificables per fer-ne ús amb finalitats educatives, pedagògiques i/o de visibilitat. El
dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, de
5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

