Normativa Activitats Extraescolars
curs 2014-2015

Les activitats extraescolars que es presenten a l’escola han estat aprovades pel Consell Escolar i planificades i
organitzades per la vocalia d’activitats extraescolars.
INSCRIPCIONS

•
•
•
•
•

Les activitats s’adrecen a tots els nens i nenes de l’escola, independentment de si són socis o no de l’AMPA.
La matriculació per activitat és de 35 euros, els socis de l’AMPA resten exclosos.
Les activitats s’iniciaran a partir del 29 de Setembre de 2014.
L’AMPA es reserva el dret d’anular l’activitat sinó té el número mínim d’inscripcions per activitat.
Els nens i nenes que realitzaven una activitat extraescolar concreta, tenen preferència respecte a les noves
inscripcions, sempre que hi hagi continuïtat a l’activitat.

COBRAMENT

•
•
•
•
•

La quota es cobrarà per domiciliació bancària trimestralment, la primera setmana d’octubre, gener i abril.
El no pagament de la quota comportarà la baixa del nen o nena de l’activitat.
En cas que hi hagi rebuts retornats, caldrà pagar les despeses bancàries (3 euros per rebut retornat).
La no assistència a l’activitat no justifica cap rebaixa en el pagament.
Si es notifica una alta o una baixa un cop iniciat el mes, es carregarà l’import íntegre de la quota.

BAIXES

•

Les baixes s’han de comunicar per escrit 15 dies abans d’iniciar el següent trimestre, especificant el motiu de
la baixa.

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les activitats són portades a terme per personal qualificat.
Totes les activitats tenen una finalitat socioeducativa.
Els pares son els responsables d’informar als tutors de les activitats extraescolars a les que els vostres fills
asistiránAnoteu-ho a la seva agenda.
En cas que el nen o nena no pugui asistir a l’activitat caldrà notificar-ho a l’agenda.
El monitor de l’activitat recollirà els nens i nenes de les aules i els portarà a l’aula on es realitzarà l’activitat,
excepte els nens que fan Cicle Mig.
Els pares recolliran els nens a l’aula on es realitzi l’activitat, la impuntualitat reiterada (fins tres vegades) es
sancionarà amb la expulsió de l’activitat.
També son sancionables amb l’expulsió de l’activitat les agressions verbals i físiques als monitors i companys,
el no tenir una conducta apropiada per el desenvolupament de l’activitat, en el cas de provocar desperfectes
al pati, aules i materials de l’escola els pares tindran que fer-se responsables de les despeses ocasionades.
Les activitats han de tenir el suport d’un familiar per activitat , es faran guàrdies per torns rotatius de les famílies dels nens inscrits en cada activitat.
Cada trimestre s’entregarà a les famílies un informe de cada activitat que fan els seus fills/es.
El referent de l’AMPA per les activitats extraescolars es David León, encara que hi haurà un responsable de
cada activitat.

Per fer arriba la vostra opinió, suggeriments o consultes us podeu adreçar a: extraescolars@escolalamaquinista.cat

