
TABALERS PETITS 

DE BÒLIT! 

 

Ser soci de De Bòlit 

 
Benvolguts/des 
 
Per tal de fer tabalers petits a De Bòlit! els nens i nenes participants a l’activitat han de 
ser socis o sòcies de l’entitat. 
 
Hi ha dos tipus de quotes: 
 

• 20€ l’any la quota individual 
• 35€ la quota familiar 

 
Per tal de ser soci de De Bòlit! s’ha d’omplir una fitxa amb totes les dades personals i 
bancàries per poder girar el rebut. 
 

 

 

Informació dels grups (horaris,...) 

 
• Kakauets:  

o Cursos de p4 i p5 d’Educació Infantil 
o Horari: Divendres 17:30 -18:30h  
o Sortides: Rebombori + Festa Major (Estàtic Passejada) 
o Professora: Carla Salinas 

• Tukan: 
o Cursos de 1r, 2n i 3r d’Educació Primària 
o Horari: Divendres 18:30 -19:30h  
o Sortides: Rebombori + Festa Major (Eufòria petita) 
o Professora: Paula Miñarro 

 
• Kitoka  

o Cursos de 4rt, 5è i 6è d’Educació Primària 
o Sortides: Rebombori + Festa Major + sortides infantils (en base a la 

disponibilitat i la maduresa del grup) 
o Horari: Divendres 19:30 -20:30h  
o Professors: Eloi Salat, Roc Ramoneda i Àlex Díaz 

 
• K-tum + Kinkakau  

o Cursos de 1r, 2n, 3r i 4t de la ESO 
o Sortides: Rebombori + Festa Major + sortides juvenils (en base a la 

disponibilitat i la maduresa del grup) 
o Horari: Divendres 20:30 -21:30h 
o Professor: Arnau Abadal 

 

  



Quota dels tabalers petits 

 
Kakauets i Tukan 
 
La quota màxima és 30€ al trimestre per una classe d’1 hora a la setmana 
 
S’estableixen grups mínim de 10 nens, màxim de 15 per Menuts i 20 per Tocant.  
Si es supera 20 queda a una llista d’espera. 
Si no hi ha 10 nens no s’obre grup. 
 
Es calcula la quota sobre dies i nens. Els dos grups es complementen.  
 
1r trimestre, d’octubre a desembre 2017, són 11 divendres: 
 
Si hi ha el mínim de nens, 10 per grup, serien 20. 
(22hores*30€/hora)/nº de nens = (11*30)/20 = 33 euros al trimestre per pare/mare 
 
Si hi ha el màxim de nens, 15 i 20, serien 35. 
(22hores*30€/hora)/nº de nens = (11*30)/35 = 18’8 euros al trimestre per pare/mare 
 

S’enviarà un correu electrònic a principi de trimestre amb els càlculs 

 

Kitoka, K-tum + Kinkakao 
 
La quota màxima és 35€ al trimestre per una classe d’1 hora a la setmana 
 
S’estableixen grups mínim de 10 nens, màxim de 20.  
Si es supera 20 queda a una llista d’espera. 
Si no hi ha 10 nens no s’obre grup. 
 
Es calcula la quota sobre dies i nens. Els dos grups es complementen.  
 
1r trimestre, d’octubre a desembre 2017, són 11 divendres: 
 
Si hi ha el mínim de nens, 10 per grup, serien 20. 
(22hores*35€/hora)/nº de nens = (22*35)/20 = 38’5 euros al trimestre per pare/mare 
 
Si hi ha el màxim de nens, 20 i 20, serien 40 
(22hores*35€/hora)/nº de nens = (22*35)/40 = 19’25euros al trimestre per pare/mare 
 
S’enviarà un correu electrònic a principi de trimestre amb els càlculs 


