
POLÍTICA D'ACTIVITATS

Extraescolars
• Sessions a recuperar

◦ Es podran recuperar màxim 2 sessions per trimestre.
◦ Només es permetrà la recuperació en cas que s'hagi avisat amb una setmana d'antelació 

de la sessió a la qual no es podrà assistir. En cas de no poder assistir a una sessió per 
causes mèdiques, es permetrà la recuperació si es presenta el justifcant corresponent.

◦ S'oferiran 3 alternatives possibles (dies i horaris) dins els quals recuperar la sessió perduda.
Fora d'aquestes alternatives no hi haurà opció de recuperar.

◦ La possibilitat de recuperar sessions perdudes queda subordinada a la disponibilitat del 
grup i a la decisió dels monitors dels tallers, ja que poden alterar dinàmiques de grup o 
activitats de més d'una sessió.

◦ Les activitats s'ajusten al calendari intern del Centre Kepler. Les activitats que coincideixin 
en festius no es podran recuperar.

• Quotes i modalitats de pagament
◦ El calendari d'activitats s'ajusta al calendari escolar.
◦ La quota d'activitats extraescolars es manté fxa tots els mesos en què hi ha activitat, 

exceptuant el setembre, en el qual la quota es redueix a la meitat.
◦ El pagament de les quotes es pot realitzar en efectiu, a fnal de mes, o domiciliant el 

pagament. En aquest segon cas cal facilitar el número de compte al Centre Kepler. En cas 
de domiciliació, el càrrec s'efectuarà sempre a fnal de mes o principis del mes següent.

◦ En cas de no poder assistir a l'activitat durant un mes sencer s'exceptuarà la facturació 
d'aquella mensualitat, sempre que s'hagi avisat amb quinze dies d'antelació d'aquesta 
absència prolongada.

◦ En cas de no poder assistir a l'activitat durant més d'un mes es considerarà baixa i, en 
conseqüència, perdrà la plaça.

◦ En cas que un participant iniciï una activitat extraescolar a mig curs, la quota quedarà 
reduïda al 50% si ha començat a partir del dia 16 del mes. Si comença l'activitat durant la 
primera quinzena, la quota d'aquell mes serà total.

• Inscripció
◦ La inscripció als tallers extraescolars es podrà fer a partir de l’última setmana de juny i 

durant tot el curs en cas que hi hagi places.
◦ La plaça no quedarà reservada automàticament d’un curs pel següent. En cas de voler 

continuar amb la mateixa activitat, caldrà que es torni a sol·licitar la plaça.

Activitats puntuals
• La plaça per participar en l'activitat quedarà reservada en el moment del pagament, que es 

pot efectuar en efectiu, a través d'una transferència o domiciliant el rebut. En aquest últim cas 
cal facilitar el número de compte al Centre Kepler. En cas de domiciliació, el càrrec s'efectuarà 
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sempre a fnal de mes o principis del mes següent.
• Si es cancel·la la inscripció abans de les 24h del començament de l'activitat es retornarà el 

100% de l'import. Fora d'aquest termini no es realitzaran devolucions ni s'oferirà recuperació.

Casals
• La plaça per participar en l'activitat quedarà reservada en el moment del pagament, que es 

pot efectuar en efectiu, a través d'una transferència o domiciliant el rebut. En aquest últim cas 
la plaça quedarà reservada en el moment que es faciliti el número de compte corrent al 
Centre Kepler.

• La informació del Casal de Nadal es publicarà al llarg de la primera setmana de novembre.
• La informació del Casal d'Estiu es publicarà els dies posteriors a Setmana Santa.
• Tindran preferència durant la primera setmana d'inscripció els participants d'activitats 

extraescolars durant el curs.
• En cas de cancel·lació de la inscripció serà retornat el 100% de l'import sempre que s'hagi 

avisat de la baixa com a mínim 15 dies abans de l'inici de l'activitat, un marge de temps 
necessari per assignar la plaça a participants que puguin estar en llista d'espera.

• En cas de no poder assistir a la setmana d'activitat per malaltia, serà retornada la part 
proporcional de l'import si es presenta el justifcant mèdic corresponent.

• En cas de no poder assistir un dia o més a l'activitat per qualsevol motiu que no sigui malaltia, 
no s'ajustarà l'import.

Sessions de prova
• Oferim una sessió de prova gratuïta, per persona, a un dels nostres tallers extraescolars 

setmanals o quinzenals. No s'ofereix ni a les activitats puntuals ni als casals.
• Per tal d'assistir a una sessió de prova cal demanar-ho amb una setmana d'antelació, com a 

mínim.
• Ens reservem l'admissió al taller sol·licitat en funció de l'opinió del monitor encarregat, per tal 

de garantir la dinàmica del grup i l'activitat.

Classes particulars
• Les classes particulars tenen una quota fxa i mensual.
• La política de recuperacions i de pagaments és la mateixa que per activitats extraescolars.
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