
    SERVEIS QUE OFERIM AL COL·LEGI: 
    - Escoleta Matinera (de 7:30 a 9:00 del matí). 

     - Activitats extraescolars (de 17:00 a 20:00). 
  - Escola d’estiu, Nadal, Primavera i Volta al Col·legi 

FORMES DE CONTACTE KAYFRA EXTRAESCOLARES:  

 
 

- TELÈFONS: 696 11 45 70 Paco Miró // 639-132-147 Carmen Alcaide 
- PER EMAIL: info@kayfra.com                             - WEB: http://www.kayfra.com                              

 
 
 
 

NORMES PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 
 

1) Les sol·licituds inicials podeu donar-les en mà abans de les 9:00 en el hall d’infantil (a la monitora de 
l’escoleta matinera), deixar-les en la bústia de KAYFRA EXTRAESCOLARES, o enviar-les per correu 
electrònic a info@kayfra.com fins al dilluns 23 de setembre, recordeu adjuntar a la sol·licitut el rebut de 
tindre la quota de l’AMPA pagada. 

2) Perquè es faça una activitat serà necessari un mínim de 8 alumnes per classe, si no arriben al mínim 
es farà 1 mes de prova (sempre que hagin un mínim de 5 a 7 persones). 

3) Per a fer qualsevol activitat és obligatori haver pagat la quota anual de l’AMPA. Els que venen de 
fora del col.legi hauran de pagar 12 € al AMPA en concepte de Matrícula. 

4) Si algú vol donar-se de baixa, haurà de fer-ho per escrit, omplint el full de baixa i deixant-lo a la 
nostra bústia o enviar-ho al nostre email, abans que comence el mes. De no tramitar la baixa, es pagarà el mes 
que s’haja iniciat. 

5) Hi haurà una assegurança d’accidents que serà OPCIONAL per l’alumne/a que realitze l’activitat 
extraescolar, En cas de no contractar-ho, KAYFRA EXTRAESCOLARES no es farà responsable dels 
accidents que es produïsquen durant el transcurs de les activitats i no es farà càrrec de cap factura (en cas de 
rebre-la) derivada per qualsevol accident succeït en elles. 

6) La falta de pagament de 2 mensualitats provocarà la baixa immediata de l’alumne/a. 
7) Durant les activitats només pot estar a les pistes l’alumnat que hi estiga inscrit. Cinc minuts abans de 

finalitzar, s’obrirà la porta de les pistes, perquè els pares puguen arreplegar als seus fills. 
8) Quan ploga o les pistes estiguen banyades, les activitats d’exterior no es poden fer, però es faran 

entrenaments alternatius específics de l’activitat en un aula a designar pel col·legi. 
9) Qualsevol queixa o suggeriment sobre els monitors o les activitats, us agrairíem que ho comunicàreu, bé 

per correu electrònic, deixar-ho en la bústia o personalment als responsables de KAYFRA 
EXTRAESCOLARES. 
 

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
 

El preu de totes les activitats extraescolars és de 22 € mensuals, excepte l'activitat de Gourmet kids 
que són 30€ al mes (matèries primeres incloses en el preu)  i l’activitat de Robòtica que són 35 € mensuals. 
L’activitat de Tonificació (1 hora setmanal) té un cost de 15 € i si es realitza junt a la classe de Zumba 
Adultes el preu será de 12 €. 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 

 PAGAMENT ANTICIPAT AMB DESCOMPTE EN EFECTIU: 
(Amb aquesta modalitat, rebran un OBSEQUI per part de KAYFRA EXTRAESCOLARES en realitzar el pagament de l'activitat). 

 

 PACK ANUAL EN EFECTIU (ANUAL). Descompte de 2 € per activitat i mes 
El pagament es realitzarà durant la primera quinzena del mes d’Octubre 

 

 PACK CUATRIMESTRAL EN EFECTIU (4 MESOS): Descompte de 1 € per activitat i mes 
El pagament es realitzarà durante la primera quinzena del mes d’Octubre (1er pagament) i Febrer (2on pagament). 
 

 PAGAMENT MENSUAL PEL BANC: 
 

 PACK FAMILIAR MENSUAL DOMICILIAT (Entre fills i pares fer un mínim de 3 activitats per família) 
Descompte de 1 € per activitat. La remesa, es passarà entre el 10 i el 12 de cada mes. Els rebuts retornats 
tindran un recàrrec de 3 € per rebut. 

  
  

 PAGAMENT MENSUAL DOMICILIAT SENSE DESCOMPTE. La remesa, es passarà entre el 10 i el 12 
de cada mes. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 3 € per rebut. 

 
TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

 

 Termini de preinscripcions: Fins al dilluns 23 de setembre. 
 Reunió: Dijous 19 de setembre, reunió amb els pares i mares a les 18:00h en l´aula d’usos 

múltiples. 
 Inici activitas extraescolars: Dimarts 1 d’octubre.  


