
Formulari d’inscripció: Extraescolars_2021-2022 

 

 

L’AMPA informarà les famílies si hi ha o no grup suficient o disponibilitat. I amb indicacions de com 

trametre el full SEPA/condicions de Fabra Formació. 

 

 

Normativa de l’activitat de mecanografia curs 2021-2022 

 

1. L’activitat extraescolar de mecanografia s’ofereix en coordinació de l’AMPA amb Fabra Formació. 

2. Format del curs 2021-2022. Es pot elegir entre 2 opcions: 

 Opció presencial  sense grups bombolla, d’acord amb el nivell de cadascú. Si en algun moment 

puntual no es permet arran del covid, l’activitat no s’aturarà i continuarà 

provisionalment online. 

 Opció online tot el curs online. 

3. Horaris:  durant l'estiu rebreu un email de l'AMPA amb les opcions d'horaris i grups 

conforme a la demanda 

4. Preu:  Format presencial 

Fins a 7 alumnes per grup: 22€/mes/alumne 
Mínim 8 alumnes per grup: 19€/mes/alumne 
Mínim 10 alumnes per grup: 18€/mes/alumne 
Mínim 12 alumnes per grup: 17€/mes/alumne (màxim 15 alumnes per grup) 
Format virtual 

Fins a 7 alumnes per grup: 20€/mes/alumne 
Mínim 8 alumnes per grup: 17€/mes/alumne 
Mínim 10 alumnes per grup: 16€/mes/alumne 
Mínim 12 alumnes per grup: 15€/mes/alumne (màxim 15 alumnes per grup) 

 

Matrícula 40€ (gratuïta els socis de l’AMPA de l’Institut d’Alpicat)* 
Els socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés que comparteixen grup d’extraescolar amb alumnes de l’Institut 

també tenen la matrícula gratuïta  

Només es cobrarà una quota de matrícula per a cada inscrit, independentment del 

número d'activitats a les quals s’inscrigui. 

5. Pagament:  L'AMPA cedeix la gestió de la domiciliació bancària de mecanografia a l'empresa 

responsable. 

Són 3 pagaments:  1a quota octubre (inclou octubre, novembre i desembre) 

     2a quota gener (inclou gener, febrer i març) 

     3a quota abril (inclou abril i maig) 

  L’AMPA gestiona el pagament de la matrícula dels no socis. 

6. Inici del curs: 1ª setmana d’octubre 

7. Assegurança: L’AMPA i Fabra Formació disposen d’assegurança de responsabilitat civil. 

8. El període d’inscripció pot romandre obert si el grup no ha quedat tancat i el desenvolupament de 

l’activitat ho permet. 

9. L’activitat es regula segons els usos i reglaments establerts a cadascun dels edificis on s’imparteix i 

l’incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne. 

10. No es retornen els pagaments realitzats una vegada iniciada l’activitat. 

https://forms.gle/fxHgjcY5Yo9dwh4J8

