
NORMES DE LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS I MENJADOR   
 
 

• Per gaudir de totes les activitats extraescolars i menjador cal abonar la quota de 

soci de l'AMPA. 

• Donat el nombre limitat de les places assignades a cada activitat, la inscripció en 

les mateixes es farà per rigorós ordre d'inscripció. 

• S’haurà d’abonar tot el mes encara que només l’utilitzi un dia. 

• Els cobraments per a les activitats extraescolars i menjador seran mensuals i es 

pagaran per avançat. Un alumne/a es podrà donar de baixa de les activitats i de 

menjador abans que s’acabi el mes i la baixa es farà efectiva el mes següent 

amb el corresponent document signat. 

• El rebut del mes de maig inclourà també, la part proporcional de les activitats de 

juny. 

• Les famílies que tinguin deutes d’extraescolars de l’any anterior, no es podran 

inscriure fins que s’hagi abonat el deute pendent. 

• Els nens/es que tinguin algun rebut pendent, no podran començar l’activitat del 

mes següent. 

• Per respecte als monitors/es es demana puntualitat a l’hora de recollir el nen/a 

de l’activitat. En cas de reiterada impuntualitat, l’Ampa podrà decidir la continuïtat 

de l’alumne a l’activitat. 

• Els pares, per a qualsevol dubte o problema, es poden adreçar directament al 

monitor que porta l’activitat. En cas de conflicte persistent es poden adreçar al 

responsable d’extraescolars i a l’oficina de l’Ampa. 

• En el cas de nens/es que distorsionin una activitat de forma reiterada, s’avisarà a 

la família i si és de forma persistent, l’Ampa es reserva el dret de treure’ls de la 

mateixa. 

• Els pares, mares o tutors han d’avisar quan un/a alumne/a estigui malalt o bé 

aquell dia vagi a escola però no pugui assistir a l’activitat extraescolar o 

menjador per algun motiu. 

• Si no s'assoleix un mínim d'inscripcions en una activitat, l'Ampa es reserva el 

dret d'anul·lar la mateixa.  

• L’Ampa també es reserva el dret d’anul·lar una activitat extraescolar durant el 

curs si l’activitat no té el mínim d’usuaris necessaris. 

• La normativa de menjador quedarà subjecta al què estableix el Pla de 

Funcionament de Menjador aprovat en Consell Escolar. 
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