
 
Les famílies nombroses tendran un descompte afegit del 5 %  (excepte en les hores soltes). 

Recordau presentar fotocòpia i original del carnet de família nombrosa actualitzat a l'hora de 
inscriure els infants a les activitats. 

LA QUOTA  D’INSCRIPCIÓ A L’AMIPA ÉS DE 30 € PER FAMÍLIA I CURS 

 
PREUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Degut a la situació econòmica i social que estam patint, L'AMIPA va reajustar el curs 2012-
2013 tots els preus de les activitats i matrícules, malgrat això significà haver d’ajustar molt 

els pressuposts. La junta de l’Amipa acordà: 
Cobrar únicament una matrícula de 10 € per alumne i curs (socis) i de 15 € (no socis), en lloc 

d’una matrícula per a cada activitat. 
-Fer un descompte acumulatiu per a cada activitat que realitzi cada alumne, de forma que 
quan més activitats faci els horabaixes, més econòmiques sortiran cada una d’elles. 

 

CONCEPTES 

 
SOCI AMIPA 

(Anual) 

NO SOCIS 
(Anual) 

 

Matrícula per alumne/a  (anual) 

 

10 € 

 

15 € 

 SOCI AMIPA 
(mensual) 

NO SOCIS 

(mensual) 

 
“Bon Dia 1”   (7,30 a 8,45) 
“Bon dia 1.1”  (7,30 a 8,45)   1quinzena mensual  * 

“Bon Dia 2”   (8,15 a 8,45) ** (de setembre a juny)  

“Bon Dia 2.2” (8,15 a 8,45)**  1 quinzena mensual * 

“Bon Dia 1”   (setembre i juny) 

(Qualsevol altra opció d’inscripció serà considerada com a dies solts.)  

Hores soltes (dies puntuals) 
 
*Inscripció de 2 setmanes/mes  alternes o per quinzena i per 
inscripcions com a mínim d’un trimestre. 

**Els infants usuaris del torn “Bon dia 2” que arribin abans 

de les 8,15h, tendran un suplement de 2€/dia 

 
35 € 
18 € 

15 € 
 8 € 

25 € 
 

3 € 

 
50 € 
25 € 

25 € 
12 € 

35 € 
 

5 € 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA i EDUCACIÓ INFANTIL 
 

SOCIS AMIPA 
(Mensual) 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS :  
 

(CADA UNA D’ELLES AMB UNA DURADA DE 2 HORES 
SETMANALS). 
 

Art, Ball, Contacontes, Cuina, Enjoy english, 

Escacs, Estudi, Informàtica, Play English, Vòlei,  
Teatre i expressió corporal, Taller de 

Manualitats….. 
 

1 ACT  2 ACTS 3 ACTS 4 ACTS 

25 € 45 € 65 €  85 € 

NO SOCIS  
(Mensual) 

1 ACT  2 ACTS 3 ACTS 4 ACTS 

35 € 63 € 91 €  120€ 

Hores soltes Act. Ed. Infantil i Estudi Dirigit 

(Dies Puntuals) 

SOCIS NO SOCIS 

4 € / hora 6 € / hora 

  


