
 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies,  

  

Des de la comissió d'extraescolars us informem que ja s’ha resolt la incidència 

tècnica i a partir d’avui 1 de setembre i fins el 20 de setembre, es poden 

realitzar les inscripcions a les activitats extraescolars i el pagament de la quota 

de l’AFA. 

Les inscripcions (de les activitats extraescolars de la nostra escola) les heu de 

realitzar a través de l’aplicació mòbil Qualla (s’adjunta guia + tutorial). Les 

famílies nouvingudes han d’haver autoritzat la cessió de dades a l’AFA per 

poder-se registrar a l’App.  

L’empresa Qualla Systems, entre d’altres serveis, ens ofereix: 

- La inscripció d’acollida matí i tarda i activitats extraescolars, controlant 

el registre d’altes i baixes. 

- Monitoritzar el procés d’arribada a l’acollida matinal així com la 

recollida de nens i nenes de les extraescolars. 

- Pagament de la Quota AFA 

Recordeu que les activitats s’iniciaran el dia 1 d’octubre, sempre i quan hi hagi 

un mínim d'inscripcions per grup. Així com també, seguint els protocols de 

seguretat que marquen el Departament d'Educació i Sanitat. El servei d’acollida 

de matí i permanències de tarda s’oferirà a partir del mateix dia 13 de setembre, 

a excepció dels infants de P3 que podran fer ús d’aquest servei un cop finalitzats 

el primers dies d’adaptació. 

 

Per altra banda, us informem dels imports de la quota anual de l’AFA per al 

proper curs: 

• 1 fill : 42 euros (38 euros quota + 4 euros assegurança)  



• 2 fills: 46 euros (38 euros quota +8 euros assegurança)  

• 3 fills: 50 euros (38 euros quota + 12 euros assegurança)  

• 4 fills: 54 euros (38 euros quota +16 euros assegurança)  

 

L’AFA Mas Maria, com ja sabeu, és l´associació de famílies de l’escola, que a 

través dels recursos econòmics que aporten les famílies pot dur a terme tot un 

seguit d’actuacions que ajuden l´escola i faciliten qualitativament la vida a les 

famílies i, en definitiva, els nostres infants dins l’àmbit escolar.  

 

Per últim, volem convidar-vos a la reunió virtual del dia 23 de setembre a les 
21:30h, on es confirmaran els grups d’activitats extraescolars oberts i us 

facilitarem tota la informació necessària per portar-les a terme. 

   

Atentament,  

  

AFA, Comissió d'extraescolars 

	


