
Si alguna família té alguna pregunta que no estigui recollida aquí que la faci arribar a 

extraescolar@ampallorers.com o a través del seu delegat. Anirem actualitzant la informació a 

través de la web de l’AMPA www.ampallorers.com  

 

FAQ’s sobre EXTRAESCOLARS 

1. Com funcionen les quotes d’AEE?. 

AEE és l’única empresa que té 4 cobraments. Hi ha un 1r pagament en efectiu de 20€ i després 

el 2n, 3r i 4t pagament es fa a través del banc als mesos de Novembre, febrer i abril.  

El primer pagament de 20€ es únic per nen, independent del nombre d’activitats que vulgui 

realitzar.  

Exemple: un nen s’apunta a “Patins en família” i “basquet escola”.  

 1r pagament (efectiu): 20 € 

 2n pagament (5 de novembre - càrrec compte corrent): 46,70€ de patins + 48,70€ de 

basquet = 95,4€ 

 3r pagament (4 de febrer - càrrec compte corrent):): 46,70€ de patins + 48,70€ de 

basquet = 95,4€ 

 4t pagament (1 d’abril - càrrec compte corrent):): 46,70€ de patins + 48,70€ de basquet 

= 95,4€ 

TOTAL COST ANUAL DE TOTES LES ACTIVITATS: 306,2 € 

 

2. Quant comencen les activitats?. 

Totes les activitats començaran el dilluns 1 d’octubre, a excepció del servei l’acollida que 

estarà disponible des del primer dia d’escola.  El cost del servei durant el mes de setembre serà 

proporcional a l’ús durant el mes de setembre.  

 

3. Com puc fer la inscripció durant el mes de Juny?. 

La setmana del 11 al 15 de juny es podran fer inscripcions presencials al menjador escola:   

 ABAC: del 11 al 15 de juny de 16:45h. a 18:30h. 

 Escola de Musics: dilluns 11 i dijous 14 de juny de 16:45h. a 18:30h.  

 Federació Catalan de Hoquei: dimarts 12 i dijous 14 de juny de 16:45h. a 18:30h. 

 Expressa Teatre: 12, 13 y 14  de juny de 17:45h a 18:30h. 

A part, AEE ja t’he oberta la inscripció on-line a la seva pàgina web,  i a la web de l’AMPA trobareu 

totes les fulles d’inscripcions de les empreses perquè també les pugueu enviar per mail, un cop 

omplertes,  a cada empresa col·laboradora .   

 

 

 

mailto:extraescolar@ampallorers.com
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4. Vull que el meu fill faci música però no tinc clar quin instrument triar?. 

L’escola de Músics i JPC posa a disposició de les famílies que vulguin l’opció d’anar durant el mes 

de juny , a les seves instal·lacions, per fer una roda musical i ensenyar els instruments als nens.  

Per fer-lo només cal avisar a l’escola e indicar que sou alumnes de Llorers. L’activitat és 

totalment gratuïta.  

 L’Escola de Músics 
De dilluns a dijous de 16h a 21h al c/Riera Alta 43 
Telf.93 441 98 99 
De dilluns a divendres de 16h a 21h al c/Riera Alta 10 
Telf.93 441 00 31 
 

Encara per confirmar, de cara a setembre, mirarem de veure si podem fer un altre.  

 


