NORMATIVA D'EXTRAESCOLARS
ALUMNES
 Les activitats extraescolars són un entorn educatiu més, per la qual cosa cal ser respectuós tant amb
els companys/es i monitors/ores i tenir cura de les instal·lacions i el material.
 La comissió d’extraescolars de l’AMPA es reserva el dret de poder excloure un alumne de l’activitat si
aquest ha ha presentat un comportament que es cregui inadmissible. Aquesta decisió serà sempre
consultada amb els tutors de l’alumne a l’escola.

FAMÍLIES
 D’acord amb la normativa de l’AMPA, es podran beneficiar d’aquest servei les famílies que paguen
anualment la quota de l’AMPA.
 Les famílies han de llegir la normativa d’extraescolars i acceptar-la durant el procés d’inscripció.
 Tots els alumnes de l’escola poden participar a les activitats extraescolars escollides mitjançant la
inscripció signada pels pares o tutors legals dins el termini i les condicions establertes per l’AMPA.
Les activitats del migdia són, exclusivament, per les famílies que es queden al servei de menjador.
 És possible que el nombre d’admesos a una certa activitat extraescolar sigui limitat, per tal que el seu
funcionament sigui òptim i adequat. Si la totalitat de les inscripcions realitzades dins el termini previst
per aquella activitat sobrepassa el nombre màxim establert, l’assignació anirà per estricte ordre
d’inscripció.
 En el cas que un alumne es vulgui inscriure a una activitat extraescolar fora de termini haurà de
realitzar la sol·licitud per escrit a l’AMPA que el donarà d’alta en el cas d’existir places vacants o, quan
la llista d’admesos estigui completa, l’alumne/a restarà en llista d’espera. En qualsevol cas, l’alta a
una activitat extraescolar no suposarà, en cap cas, la baixa del servei de transport escolar si
prèviament s’ha realitzat la reserva de plaça per aquell dia.
 En cas d’anul·lació de l’activitat per manca d’inscrits, l’AMPA no està obligada a oferir una alternativa
amb les mateixes condicions econòmiques, dies i hores, en tot cas la família pot triar una de les altres
activitats extraescolars però haurà d’acceptar els preus, dies i horaris que tingui la nova activitat
triada,
 En cas d’anul·lació de l’activitat per manca d’inscrits, l’AMPA no pot garantir l’existència de places al
servei de bus escolar pel dia que s’ha anul·lat l’extraescolar.
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 En cas que l’AMPA modifiqui les condicions de l’activitat: dies, horaris i/o preus un cop finalitzades les
inscripcions, comunicarà per escrit els canvis a les famílies i, en aquests casos, podran acceptar-se
baixes d’alumnes.
 Una vegada iniciades les activitats extraescolars L’AMPA no admetrà baixes d’alumnes, exceptuant
un motiu totalment justificat, com per exemple per indicació mèdica o per indicació dels mestres de
l’escola/monitors. La baixa s’haurà de comunicar per escrit a l’AMPA adjuntant els documents
acreditatius corresponents. La baixa es farà efectiva a partir del mes següent al que s’ha comunicat a
l’AMPA.
 La inscripció realitzada a principi de curs comporta el cobrament de la totalitat de l’activitat, repartit en
mensualitats d’acord amb el nombre de mesos que s’efectua el servei, a excepció de les baixes que
la comissió d’extraescolars de l’AMPA consideri totalment justificades.
 En cas d’impagaments, l’alumne no podrà tornar a inscriure’s en cap activitat mentre no liquidi el
deute pendent encara que sigui de cursos anteriors
 Es prega màxima puntualitat a l’hora de venir a buscar els alumnes de l’escola.
 L’hora de sortida de les extraescolars de tarda és les 17:30h. Els nens hauran de sortir un cop
finalitzada l’activitat i no abans.

MONITORS/RES
 Educar i ajudar els nens i nenes a l’hora de les activitats extraescolars.
 Preparar les activitats d’acord amb una programació trimestral.
 Entregar la programació a la coordinadora d’extraescolars de l’AMPA.
 Informar a la coordinadora d’extraescolars i a l’AMPA si hi ha incidències.
 Informar cada dia el número final d’usuaris de la seva activitat i periòdicament del funcionament
d’aquesta.
 Informar a les famílies de la programació, continguts i del desenvolupament de l’activitat.
 Acompanyar els nens fins a la sortida. La responsabilitat del monitor s’acabarà quan entrega els
alumnes als seus pares o responsables
 Respectar el material de l’aula i deixar-lo ordenat i en les mateixes condicions en que l’ha trobat.
 Els monitors acceptaran les condicions i la normativa d’extraescolars a inici de curs, previ a l’inici de
l’activitat.
 En el cas dels alumnes de primària, a la tarda recolliran i esperaran els alumnes a la porta de sortida
del pati. Els alumnes d’educació infantil els recolliran a l’aula una vegada hagin sortit tots els alumnes
que marxen cap a casa.
 En cas que el monitor de l’activitat estigui de baixa , es farà el possible per substituir-lo per un monitor
que realitzi la mateixa activitat o una altre similar, per tal de no alterar l’horari dels alumnes inscrits i
evitar així la logística familiar.
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