
NORMATIVA EXTRAESCOLARS 

L’AMPA s’encarrega de gestionar la petició de subvencions per extraescolars i casals. Aquestes subvencions 

serveixen per abaratir el cost a les famílies. Els preus s’estableixen reduint l’import corresponent de subvenció per 

nen al cost total de l’activitat. 

PAGAMENT 

 El preu es calcula per tot l’any i mínim/màxim de nens, per tant, si un nen s’esborra a meitat de curs, no serà 

possible fer cap abonament, ja que incrementaria el preu dels nens que continuen 

 El pagament s’ha d’efectuar integrament abans del començament de l’activitat, a les inscripcions 

INSCRIPCIONS 

Preferència 

 Tenen preferència a les preinscripcions els nens que feien l’activitat el curs passat i que hagin respost al FULL 

DE CONFIRMACIÓ DE PLAÇA EXTRAESCOLAR abans del dia acordat en la mateixa 

En el cas que responguin positivament al FULL DE CONFIRMACIÓ si no fan preinscripció, es perd la 

preferència.  

 

FUNCIONAMENT 

 

Cada activitat tindrà un responsable de l’AMPA qui s’encarregarà de : 

Controlar les llistes, baixes i pagaments. També controlar que sempre hi hagi un pare responsable durant l’activitat. 

Serà el responsable d’anotar les possibles incidències que poden sortir, com  falta d’entrenadors, retards o 

conflictes. 

Respecte als pares responsables es continuarà amb el sistema actual rotatiu per mitjà de cartronets. Si algú no pot 

assistir haurà d’avisar al següent pare de la llista disponible i passar-li el cartró.  

Es respectaran les decisions de l’entrenador sobre les categories, grups o qualsevol altre tema relacionat amb 

l’activitat. 

EN CAS D’INCIDÈNCIA O CONFLICTE 

1. Intentar resoldre el conflicte amb el professor/entrenador 

2. Si no hi ha acord, parlar amb els responsables de l’AMPA.  

3. El responsable (pare) de l’activitat durant la incidència ha d’informar al responsable de l’AMPA i aquest, 

apuntar la incidència en el full d’incidències d’extraescolars. 

4. S’accepta regir-se segons les normes del centre escolar, i si l’activitat es realitza fora del centre, s’acceptaran 

igualment les normes del centre on es realitza l’activitat (Club de natació, instal.lacions esportives, 

vestuaris,...) 

No s’establirà mai cap discussió davant dels nens i nenes 

NO ÉS PERMÈS DE FER FOTOS O FILMAR ALS ALUMNES  

 

El no compliment d’aquestes normes pot ser motiu d’expulsió 

de l’activitat sense el retorn dels diners. 


