ENS FEM SÒCIES!
Totes les famílies de l’escola podem associar-nos a l’AFA:
1. Paguem els 35€ de la quota anual. Mètodes:
o Per ingrés/transferència al número de compte: ES10 0081 0082 2700 0128
1533. Indiqueu els cognoms de la família.
o Al caixer del Banc de Sabadell, codi 820. Quota de 35€. Indiqueu els cognoms
de la família.
o En efectiu el dia de les inscripcions (preferim pel banc).
2. Emplenar el formulari .

DESCOMPTES QUOTA MATERIAL
Totes les famílies de l’AFA ens beneficiem d’un descompte de 10€ en la quota de material de
l’escola per infant. Aquest descompte l’apliquem nosaltres mateixes a l’hora de pagar a
l’escola, paguem 10€ menys.

Estem a les xarxes socials i tenim web:
http://afa.solerdevilardell.cat/

https://www.facebook.com/afasolerdevilardell

https://twitter.com/AfaSoler

https://www.instagram.com/afasolerdevilardell/
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SERVEI DE MENJADOR
El servei del menjador el gestiona des de fa 4 cursos l'empresa Tresmes ecoactiva SL.
- Horari:
-

Infantil: de 12h a 15h.
Primària: de 13h a 15h.

- Preus del servei:

Fix
Eventual

SOCIS

NO SOCIS

6,20 € al dia
6,80 € al dia

6,80 € al dia
6,80 € al dia

Es considera preu de menú fix si se’n fa ús un mínim de 3 dies a la setmana. El cobrament es
fa a mes vençut i es cobraran els dies de servei cada mes. Això comportarà variacions en les
quotes cada mes, segons hi hagi mes o menys dies lectius. Per la resta de condicions, podeu
consultar la informació facilitada per Tresmes.
Inscripció: online www.tresmes.com, apartat “inscripció”.
SERVEIS D’ACOLLIDA “BON DIA”
El servei d’acollida matinal també el gestiona l’empresa Tresmes ecoactiva SL.
- Horari:
-

Bon dia: de 7.45 a 9h del matí.

- Preus del servei:

Fix
½ hora*
1 hora
1.15 hora

Eventual

SOCIS

NO SOCIS

SOCIS

NO SOCIS

15 € al mes
30 € al mes
37,5 € al mes

20 € al mes
40 € al mes
50 € al mes

2 € al dia
4 € al dia
5 € al dia

3 € al dia
6 € al dia
7,5 € al dia

El servei eventual es pagarà a la monitora el mateix dia.
Inscripció: online www.tresmes.com, apartat “inscripció”.
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EXTRAESCOLARS
Aquest curs mantenim les extraescolars de Taekwondo i natació al Sot de les Granotes, i com
a novetat oferim una sèrie d’activitats basades en l’enquesta que es va passar a final de curs,
que organitza l’empresa PratActiu.
o El període d'inscripcions serà del 12 al 20 de setembre.
o El cobrament es farà mitjançant gir bancari entre els dies 1 i 5 de cada mes. Les
baixes s’han de notificar abans del dia 25 del mes anterior. El cost del retorn d’un
rebut serà assumit per la família.
o Al rebut de novembre es cobrarà l’assegurança de la FAPAC (4,5 euros) per les
activitats esportives.
o Les activitats són de 17.30h a 18h. Els primers 30min els i les alumnes podran
berenar.
Inscripció: Emplenar el formulari i entregar a l’AFA o responsable de PratActiu. Es pot fer per
correu electrònic: per Taekwondo enviar a afasolerdevilardell@gmail.com, per la resta
d’activitats enviar a inscripcions@pratactiu.cat.
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ACTIVITAT

TIPUS ACTIVITAT

CURSOS

DIA DE LA SETMANA

HORARI

Pilates per famílies

Adults

Adults

Dilluns i/o dimecres

17.00 - 18:30

a concretar depenent inscripcions

Natació infantil

Infantil

De P3 a P5

Dimarts

17.45 - 18.30

54€ al trimestre

Anglès lúdic

Infantil

De P4 a P5

Dilluns

17.00 - 18:30

22€ al mes

Dansa Infantil

Infantil

De p3 a p5

Dimecres

17.00 - 18:30

19€ al mes

Descobrim el cos i l'espai

Infantil

De P3 a P5

Dijous

17.00 - 18:30

19€ al mes

Taekwondo

Infantil i primària

De P5 a 6è

Dilluns i/o divendres

17.00 - 18:30

Ludoteca

Infantil i primària

De P3 a 6è

Tots els dies

17.00 - 18:30

Natació primària

Primària

De 1r a 6è

Dimarts o dia a concretar

17.45 - 18.30

48€ al trimestre

Anglès lúdic

Primària

De 1r a 6è

Dimecres

17.00 - 18:30

22€ al mes

Hip-hop

Primària

De 1r a 6è

Dijous

17.00 - 18:30

19€ al mes

Descobrim el cos i l'espai

Primària

De 1r a 6è

Dimarts

17.00 - 18:30

19€ al mes

Cuina

Primària

De 1r a 6è

Divendres

17.00 - 18:30

22€ al mes

* Suplement de 3€ pels no socis de l’AFA.
* Descompte de 2€ pel 2n germà inscrit (excepte a Taekwondo).
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PREU SOCIS AFA*

1 dia 19€ al mes
2 dies 27€ al mes
De 17h a 17.45 19€ al mes
De 17h a 18.30 32€ al mes

