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ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE PISCINA  

INFANTIL  I PRIMÀRIA  
 

 

1.- CALENDARI, HORARIS I PREUS DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE PISCINA 

 

1.1.- Calendari 

Inici de l’activitat: Setmana del 04 d’octubre   de 2021.  

Fi de l’activitat: Setmana del 13 de juny de 2022.  

 

1.2.- Horaris 

Consisteix en una classe setmanal de 45  minuts, que es fa segons la distribució següent: 

 

P3 i P4:   Dilluns a les 17:30 h.  

P5:   Dimarts a les 17:15 h.  

Primària (de 1r a 6è):  Divendres a les 17:30 

 

1.3.- Preus  

 

  
Infantil Primària 

P3, P4 i P5 de 1r a 6è 

Matrícula ordinària:  142,50 € 134,65 € 

Matrícula de família nombrosa 119,25 € 112,70 € 

 

 

2.- INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA 

En cas que un interessi matricular els vostres fills i filles a l’activitat extraescolar de piscina, cal 

que ompliu el formulari, efectueu el pagament segons les instruccions següents i envieu la 

documentació que detallem a continuació: 

 

2.1.- Període d’inscripcions 

Les inscripcions a l’activitat extraescolar de piscina estaran obertes fins el 23.09.2021. 

 

2.2.- Documentació 

Abans que acabi el període d’inscripcions, heu d’enviar per correu electrònic a l’adreça 

piscina.lasinia@gmail.com la següent documentació: 

mailto:piscina.lasinia@gmail.com
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1.- Ompliu el formulari (ENLLAÇ AQUÍ) amb les dades de les mares/pares/tutors/es i de 

la canalla. 

2.- Justificant de pagament de l’entitat bancària (instruccions a sota) 

3.- Autorització per a captar imatges el dia de jornada de portes obertes, que trobareu 

a la pàgina web de l’AFA. 

4.- Autorització perquè els responsables del Club prenguin les mesures oportunes en 

cas   d’incident, que trobareu a la pàgina web de l’AFA. 

5.- En cas de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa i 

certificat d’empadronament (recent). Només es pot gaudir d'aquest preu si s'és 

resident a Molins de Rei. 

 

Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic abans del 23 de setembre de 2021 a  

l’adreça: piscina.lasinia@gmail.com. 

 

2.3.- Pagament: 

Cal que feu l’ingrés de l’anualitat abans del 23.09.2021 al núm. de compte del Club Natació 

Molins de Rei, per transferència bancària o bé fer el pagament en metàl·lic per finestreta. 

 

Període de pagament: Fins al 23.09.2021 

Número de compte: Club Natació Molins de Rei - ES76 0081 0023 3700 0114 3416 

Concepte: PISCINA + nom de l’infant + curs 

 

 

3.- NOMBRE DE PLACES I CRITERIS DE PRIORITAT 

Inicialment hi ha 10 places per a cadascun dels grups. Si hi ha més inscripcions, quedarien en 

llista d’espera fins omplir un altre grup de 10 d’un mateix nivell. 

 

Si el nombre de places sol·licitades és superior a les disponibles, els criteris de prioritat seran:  

el lliurament del total de la documentació requerida, la condició de soci de l’AFA i la data i 

hora del pagament. 

 

 

4.- EN CAS DE BAIXA JUSTIFICADA 

En cas de baixa justificada s'ha de portar el justificant mèdic i es retornarà el 75% de la  part 

proporcional del temps que queda de curset. 

 

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició a l’adreça piscina.lasinia@gmail.com. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBWqkyTpy_9yONrBZcp20XGwzV5Z8WBQBwZ1e5iVvVi4NyQ/viewform?usp=sf_link
mailto:piscina.lasinia@gmail.com
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