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1. INTRODUCCIÓ 

El reglament de les activitats extraescolars recull els aspectes relatius al 
funcionament intern de les activitats en allò que l’ordenament normatiu 
general no preveu específicament. 

Les activitats extraescolars són les totes les que gestiona i organitza l’AMPA 
(mitjançant la comissió d’activitats extraescolars), tant prestades de manera 
directa com les que gestionen empreses externes.  

La present informació estarà disponible al despatx de l’AMPA de l’escola per 
aquells pares i mares que desitgin disposar d’un exemplar, així com també es 
penjarà a la plana web de l’AMPA per a la seva consulta i s’entregarà a cada 
alumne que s’hagi  inscrit en les activitats extraescolars, així com a les 
empreses i monitors que es contractin per a la realització de les activitats. 

Tota inscripció a una activitat extraescolar i/o al servei d’acollida significa 
l’acceptació de les normes establertes en el present Reglament. 

2. INSCRIPCIONS 

 

- Les inscripcions a les activitats extraescolars es faran durant el mes de 
setembre, mitjançant full d’inscripció normalitzat 

- L’alumnat que en resulti exclòs quedarà en llista d’espera, respectant el 
mateix ordre de la inscripció o preinscripció 

- Si no es respecta el termini de pagament de les quotes que s’escaiguin 
abans de l’inici de curs, es reclamarà l’abonament corresponent. Si no 
es realitza el pagament en el termini d’una setmana, la plaça quedarà 
vacant i s’avisarà al següent alumne de la llista 

- Si la inscripció a una activitat és inferior al mínim requerit no se’n 
garanteix la realització 

- L’accés a les places serà per rigorós ordre d’inscripció 
- La inscripció únicament serà vàlida amb la presentació de la 

documentació requerida: 
o Formulari d’inscripció amb totes les dades complertes 
o Document SEPA (autorització bancària) 
o Còpia DNI pare/mare/tutor legal 

 
3. QUOTES I TRACTAMENT D’IMPAGATS 

 
- Cada inscripció comporta el pagament de les quotes corresponents, 

així com altres conceptes que s’estableixin per a cada activitat 
(material, matrícula,...) 
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- Els pagaments es faran trimestralment, per avançat, mitjançant càrrec 
per domiciliació bancària en el compte corrent facilitat per les famílies 
en el moment de la inscripció 

- Les activitats gestionades per l’AMPA, si no s’indica el contrari, es 
contracten per a tot el curs i es paguen trimestralment 

- El pagament d’un rebut no eximeix del pagament dels anteriors 
- En cas que hi hagi rebuts retornats, aquests es tornaran a girar amb 

l’increment del cost cobrat per l’entitat bancària amb motiu de la 
devolució 

- La segona devolució d’un rebut significarà la baixa immediata de les 
activitats en que l’alumne es trobi inscrit i, en el cas que es paguin els 
rebuts amb posterioritat, el nen/nena passaria a  incorporar-se a 
l’activitat, en el cas que hi hagi places o quedarà a la llista d’espera per 
a tornar a realitzar l’activitat, en cas que aquesta hagi arribat al límit de 
participants 

- La no assistència a l’activitat no justifica cap rebaixa en el pagament 
- Si es notifica una alta un cop iniciat el trimestre, es carregarà l’import de 

la part proporcional de la quota 
- En cap cas es retornaran els diners pagats per una baixa un cop iniciat 

el trimestre 
 

4. BAIXES I ACCESSOS A MIG CURS 

 

- Les baixes s’han de comunicar amb suficient antelació per tal de poder 
gestionar la baixa del rebut i les altes dels i de les alumnes que estiguin a 
la llista d’espera 
 

5. ASSISTÈNCIA 

 

- La inscripció a una activitat implica responsabilitat per part de les 
famílies. L’assistència a l’activitat ha de ser continuada 

- Els alumnes, tret que s’estipuli el contrari, són recollits pels monitors de les 
activitats al pati o a l’aula 

- Un cop s’ha acabat l’horari escolar, els monitors de les activitats són els 
responsables dels infants fins al final, moment en que els seus familiars o 
persones autoritzades els han de recollir 

- Els monitors han de disposar de les dades de contacte de cada infant 
per tal de poder localitzar les seves famílies o persones responsables en 
cas de necessitat. L’actualització d’aquestes dades és responsabilitat 
de les famílies 
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6. MONITORS DE LES ACTIVITATS 

 

- Els monitors han de conèixer i acceptar aquesta normativa 
- Han de comunicar a les famílies qualsevol problema que pugui sorgir 

amb els alumnes 
- Si un monitor, per qualsevol motiu, un dia no pot fer l’activitat, ho 

comunicarà el més aviat possible, per tal de poder avisar els alumnes 
corresponents. 

- Els monitors han de portar un control de l’assistència diària a l’activitat. 
En cas d’absència perllongada d’un alumne a l’activitat, ho 
comunicarà a la comissió d’activitats extraescolars 

- En cas que  siguin contractats directament per l’AMPA hauran 
d’aportar, abans de l’inici de l’activitat, un certificat negatiu de delictes 
de naturalesa sexual, certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social i 
AEAT i l’assegurança de responsabilitat civil 

- Es comprometen a complir la normativa en referència a la protecció de 
dades dels alumnes i les seves famílies 
 

7. LES EMPRESES 

- Han de responsabilitzar-se del compliment d’aquesta normativa per part 
dels monitors que aportin 

- Han de preveure la substitució del monitor/a en cas que aquest no 
pugui assistir a l’activitat 

- Han de presentar un certificat conforme els monitors que realitzaran les 
activitats extraescolars els hi han presentat un certificat negatiu de 
delictes de naturalesa sexual 

- Es comprometen a que els/les monitors/es compliran amb la normativa 
de protecció de dades dels i de les alumnes i les seves famílies 
 

8. NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA 

La convivència es basa en el respecte a la persona, en la confiança i en el 
respecte a les instal·lacions i als companys amb qui es realitza l’activitat. 

Qualsevol desavinença ha d’intentar ser resolta de manera dialogada 
entre les parts, abans de prendre altres mesures. 

Les normes bàsiques de convivència són: 

- Assistència regular i puntual a l’activitat extrasescolar 
- Justificació de l’absència de l’alumne 
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- Respecte i cura de l’edifici i de les instal·lacions, del mobiliari i demés 
material del Centre 

- Respecte als companys i als monitors de les activitats 
 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

- Les faltes de puntualitat continuades o les faltes injustificades 
d’assistència 

- Els actes d’incorrecció o desconsideració envers el monitor o els altres 
companys d’activitat 

- La sostracció de documents, material acadèmic i/o esportiu propietat 
de l’AMPA, l’escola o dels altres companys d’activitat 

- Els actes d’indisciplina, ofenses, amenaces o l’agressió física contra els 
monitors, membres de l’AMPA, companys de l’activitat o qualsevol altre 
membre de la comunitat educativa 

En cas d’incompliment d’aquesta normativa, el monitor responsable de 
l’activitat realitzarà un primer advertiment o amonestació verbal a l’alumne, 
sempre de forma proporcionada a la conducta realitzada i el nivell escolar de 
l’alumne. Aquesta primera actuació s’ha de fer sempre des de la perspectiva 
de la integració social i en l’actitud de responsabilització en actuacions futures. 

En cas de reincidència, el monitor responsable de l’activitat ho posarà en 
coneixement de la Comissió d’Extraescolars, la qual es posarà en contacte 
amb els pares de l’alumne, per tal de resoldre la situació. 

En cas d’incompliments reiteratius o situacions molt greus, la Comissió 
d’Extraescolars podrà decidir suspendre de forma parcial o total a l’alumne de 
la seva assistència a l’activitat o activitats extraescolar/s. 


