
 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE 
LES ACTIVITATS ESTRAESCOLARS CURS 2012-13  

 

1. PRINCIPIS GENERALS  

Les Activitats Extraescolars són activitats de caràcter lúdic-formatiu que 
pretenen cobrir un espai d'oci necessari en el procés d'aprenentatge dels 
nostres fills i filles. Es desenvolupen fora de l'horari lectiu de l'escola i estan 
destinades exclusivament als alumnes del centre. 

Les activitats extraescolars, que han de ser aprovades pel Consell Escolar, són 
planificades i organitzades per l'AMPA, i paral·lelament coordinades amb la 
direcció de l'escola. 

L'AMPA com a persona jurídica, podrà contractar, sota la seva responsabilitat, 
personal o empreses per a realitzar les activitats que s'organitzin dins les seves 
competències.  

Per regla general, aquestes activitats es desenvoluparan des de la primera 
setmana d'octubre fins a l’inici de la jornada intensiva escolar (primera setmana 
de juny). 

Els dies que coincideixin extraescolars amb jornada de vaga es mantindran les 
activitats a la tarda, notificant-ho als pares amb temps. Aquesta notificació 
l’elabora el centre. En els casos de la jornada intensiva a final del primer 
trimestre i el divendres de Carnaval no hi hauran extraescolars. 

Les activitats extraescolars es diferencien en les activitats extraescolars del Pla 
Català de l’Esport a l’Escola (a partir d’ara PCCE) i les activitats extraescolars 
no esportives (a partir d’ara ENE).  

La graella d'activitats es farà arribar a tots els pares i mares a principi del curs 
escolar. 

 

2. INSCRIPCIÓ 

L'AMPA comunicarà als pares i mares, mitjançant circulars, cartells al centre, el 
web de l’AMPA, per telèfon i/o via correu electrònic el començament del termini 
d'inscripció per a cada activitat. 

En el full d'inscripció, que facilitarà l'AMPA, els pares o tutors hauran d'omplir 
les dades que es sol·licitin. S'omplirà un full per cada nen/nena i activitat. 



 
Les inscripcions es donaran als tutors/es que posteriorment les faran arribar a 
les encarregades de l'AMPA. En cap cas, l’escola es farà responsable de cap 
nen que no hagi fet la inscripció en temps i forma, és a dir, hagi lliurat la 
inscripció dins dels terminis establerts, o bé si estem fora de terminis, posar-se 
en contacte amb l’AMPA o en cas d’activitat del Plà Català amb el coordinador. 
La família haurà d’esperar confirmació per part de qualsevol d’ells i fins que no 
s’indiqui, el nen/a no podrà començar l’activitat. 

 

3. SUSPENSIÓ D'UNA ACTIVITAT  

L'AMPA es reserva el dret de suspendre una activitat quan: 

• El nombre de sol·licitants sigui inferior al nombre de places mínimes 
establertes. 

• La valoració de l’activitat per part de l'AMPA, ja sigui en termes 
pedagògics, econòmics, o d'altra mena, recomani no continuar oferint 
aquesta activitat, per no poder garantir que s'assoliran els objectius 
previstos. 

• Per força major. 
• Si el nombre de sol·licituds no arriba al mínim, es mirarà de tirar 

endavant l'activitat fent algun reagrupament i/o canvi d’horari, sempre 
que aquest canvi resulti factible i beneficiós per al desenvolupament 
òptim de l'activitat. 

 

4. ABONAMENT DE LES ACTIVITATS  

L'AMPA organitza les activitats sense ànim de lucre. El preu de cada activitat, 
per una banda, serà establert per la Junta, a proposta dels responsables de la 
seva organització, en funció del cost dels monitors que les imparteixen i de les 
despeses que calguin per al seu bon funcionament, i per altra banda, establert 
per les empreses que ofereixen aquest servei. 

Els rebuts de les activitats esportives acollides al Pla Català d’Esport a l’Escola  
s’abonaran per trimestres, i per transferència bancària, al nº de compte que es 
facilitarà a les famílies, amb un pagament al mes de setembre/octubre, un 
segon al desembre/gener i un últim pagament al mes de març/abril. 

Els rebuts de les activitats extraescolars no esportives s'abonaran també 
trimestralment, o mensualment si així s’indica, mitjançant domiciliació bancària 
a les empreses encarregades de cada activitat en concret. 

1er trimestre (d'octubre a desembre) 

2n trimestre (de gener a març)  



 
3r trimestre (d'abril a juny) 

Si algun rebut és retornat, el titular haurà de fer l'abonament d’aquest rebut, 
més la comissió bancària per la devolució, en efectiu abans de 15 dies. 

La manca de pagament d'algun rebut suposarà la baixa immediata de l'alumne 
de l'activitat, i l'alumne no es podrà tornar a apuntar a una activitat fins no haver 
liquidat l'import del deute. 

Si l'empresa que ofereix una activitat, per decisió pròpia, opta per acceptar un 
alumne que li manca el pagament d'algun rebut, serà responsabilitat de 
l'empresa cobrar els rebuts pendents. L'AMPA no es farà càrrec d'aquest deute.  

Les absències puntuals no donen dret a la devolució de la part proporcional 
corresponent. Només en situacions excepcionals, i amb la corresponent 
justificació, l'AMPA pot estudiar fer aquesta devolució. 

 

5. BAIXES I ALTES DELS ALUMNES  

Quan un alumne vulgui causar baixa en una activitat del PCEE, els pares o 
tutors hauran de comunicar-ho al coordinador. Si un alumne vol causar baixa 
en una activitat extraescolar no esportiva, ENE, els pares o tutors hauran de 
comunicar-ho als professors o monitors que imparteixen l’activitat, així com per 
escrit via correu electrònic a les responsables de l’AMPA 
(ampa.pilarin@gmail.com). En cas de no disposar de correu electrònic poden 
omplir una butlleta de l’AMPA, que li proporcionaran a consergeria, i dipositar-la 
a la bústia. En cas de no fer-se així, l'AMPA es reservarà el dret de no admetre 
l'alumne en altres activitats extraescolars. 

Un alumne pot incorporar-se a alguna activitat extraescolar ja iniciada si hi ha 
places vacants; si el ritme i dinàmica del grup al que s'incorpora no resulta 
perjudicial per als alumnes que ja hi assisteixen; i si un cop apuntat a una 
activitat decideix canviar a una altra. En el cas de les activitats ENE, les 
famílies s’hauran de posar en contacte amb l’AMPA que indicarà quan i com 
pot iniciar l’alumne l’activitat desitjada. En el cas de les activitats del PCEE, les 
famílies s’hauran de posar en contacte amb el coordinador d’aquestes 
activitats. 

 

6. NORMES DURANT LES ACTIVITATS  

Els participants de les activitats es comprometen a mantenir un bon 
comportament, respectar tant als companys i companyes, com als monitors, 
atenent les seves indicacions. En el cas que un alumne mostri reiterativament 
un mal comportament en una activitat extraescolar, tant el monitor/professor, 



 
com el coordinador, l’escola i/o l’AMPA podran prendre mesures al respecte. Si 
tot i així l’alumne continua amb un mal comportament es pot decidir que cessi 
de realitzar l’activitat. 

La indumentària que calgui per a l'activitat serà portada pels participants. 

Els alumnes estan obligats a tenir cura del material, instal·lacions, mobiliari, etc. 
que es faci servir en l'activitat. En cas de pèrdua o de fer malbé el material per 
mal comportament o per no seguir les instruccions del monitor, seran els pares 
o tutors els responsables del pagament del seu cost. En cas de no ser així, 
l'alumne causarà baixa de les activitats extraescolars on participi, sense dret a 
reintegrament de l'import del trimestre en curs, i no podrà inscriure's en cap 
altra activitat fins que no es faci efectiu el pagament. 

Els alumnes de primària no podran sortir sols de l'escola abans de finalitzar 
l'activitat.  

Els monitors podran establir contacte directe amb els pares o tutors quan ho 
estimin convenient, informant els responsables de l'activitat. 

S’ha de ser puntual en la recollida. En el cas que al finalitzar l'activitat 
extraescolar ningú vingués a recollir algun nen o nena, s'intentarà localitzar els 
pares perquè vinguin. De no aconseguir-ho s'avisarà la policia perquè es facin 
càrrec d’ell o d’ella. En el cas de reiteració injustificada l’AMPA pot decidir 
donar de baixa el nen/a sense dret a la devolució de les quotes. 

 

7. FUNCIONAMENT INTERN DE LES ACTIVITATS  

 
ACTIVITATS: PLA CATALÀ, ANGLÈS, MÚSICA I TALLER DE PINTURA 

 
16.25-16.30 RECOLLIDA DELS ALUMNES DE LES CLASSES  
 
16.30 BERENAR  (cal tenir en compte la línia pedagògica del centre: berenar 
verd) 
- Els alumnes s’han d’asseure amb les seves motxilles al costat i berenar amb 
tranquil·litat. 
 
- Durant l’hora del berenar els nens/es no poden estar corrent i jugant. Han 
d’aprendre que tots els àpats són importants i que han de menjar asseguts i 
quiets. Els que vagin acabant que esperin als companys també asseguts. 
 
- Cal assegurar-se que tots els alumnes es mengen el berenar. No obstant, si 
algun nen/a porta un berenar poc apropiat (entrepans grans, etc.) i no se 
l’acaba a temps, l’haurà de guardar a la motxilla. 



 
 
-En el cas de natació, el berenar ha de ser molt lleuger i alguna cosa ràpida 
(una fruita, un suc, unes galetetes...), ja que l’autocar els recull a les 16.40 per 
anar a la piscina. 
 
- S’aprofita aquesta estona per anar a fer pipis (sobretot els petits). S’haurà 
d’organitzar de manera que un monitor vigili el pati i l’altre acompanyi els 
nens/es al lavabo. 
 
 
 
16.45 INICI D’ACTIVITATS 
En acabar de berenar, els alumnes seran dirigits pels monitors/es o professors, 
en ordre i sense córrer, als espais establerts per a cada activitat en concret.  
 
El curs de natació comença a les 17.10h. a la piscina del Poliesportiu Municipal 
de Sant Quirze del Vallès. 
 
Els dies de pluja intensa l’alumnat d’educació primària no farà activitats 
esportives (minibàsquet i fútbol), per motius de seguretat. Els nens/es seran 
encabits al prefabricat, esperant que les famílies els vinguin a buscar a les 
16.30, si no pot ser durant l’hora i mitja següent (16.30 a 18.00). En el cas dels 
alumnes d’educació infantil seran encabits al gimnàs. 
 
Els dies de pluja intensa els alumnes del taller de pintura es quedaran a una 
aula de l’escola. La professora avisarà als pares mitjançant el telèfon d’on 
poden venir a recollir als seus fills. 
 
 
FI D’ACTIVITAT I ENTREGA D’ALUMNES ALS FAMILIARS 
 
17.45 ANGLÈS I MÚSICA 
18.00 PCEE I PINTURA 
18.40 NATACIÓ 
 
- La sortida es realitzarà per la porta del pati de primària (Passeig de la Riera). 
Excepte els alumnes del taller de pintura i els grups de música que s’indiquin a 
principi de curs que es recolliran a l’exterior de l’entrada principal del Centre 
Cívic Torre Julià, on realitzen l’activitat. 
 
- En el cas de natació, els nens i les nenes vindran en autocar al voltant de les 
18.40 (en funció del trànsit), entraran a l’escola per la porta d’entrada/sortida 
del transport escolar, recolliran les motxilles de l’escola i sortiran per la porta 
gran del pati de primària. 
 
- S’entregaran els alumnes d’un a un a les famílies a mesura que vagin sortint 
de classe. 
 



 
- Es comunicarà als pares/mares les incidències que hagi pogut haver amb el 
seu fill/a (no portava el berenar o la roba adequada, no es troba gaire bé,...) 

 
- Els dies de pluja: si plou molt els infants s’esperaran a sota del porxo de 
l’edifici nou, els familiars podran entrar a cercar-los amb l’ordre que indiqui el 
responsable de l’activitat o coordinador.  
 
 
 
OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS  
 

• Música: Servei a càrrec de l’empresa “Triada”. 
 
Persona responsable d’empresa: David García i Elisenda Prats 

o Cursos als quals va destinat:  de P4 a 6è. 
o Dia i franja horària:  dilluns i/o dimecres de 16.30h a 17’45 h.  
o Lloc:  Escola / Torre Julià (depenen del grup).  

 
Objectius:  
- Sensibilització i estima per la música. 
- Transmissió de valors estètics. 

 

• Tallers en anglès: Servei a càrrec de l’empresa “The Coco Club”  
 
Persona responsable d’empresa: Clodagh Twomey 

o Cursos als quals va destinat:  de P3 a 6è. 
o Dia i franja horària:  dijous de 16.30 a 17.45h.  
o Lloc:  Escola, amb professors nadius. 
 
Objectius:  

o Aprendre l’anglès de forma activa. 
o Desenvolupar la creativitat utilitzant diverses disciplines 

artístiques (dibuix, pintura, música, cinema, teatre, entre d’altres). 
o Dur a terme tallers amb un tema comú, però en grups depenent 

de l’edat. 

 



 
• Pla Català de l’Esport a l’Escola : Activitat organitzada 

directament per l’AMPA.  
 

Coordinador del Pla: Xavi Navinès  

• Cursos als quals va destinat:  nens i nenes de 

- 1er a 6è MINIBASQUET – FUTBOL SALA 
- P3 a 6è: NATACIÓ. 
- P3, P4 i P5 MULTIESPORT i MINIBÀSQUET –  BALL MODERN 

• Dia i franja horària:  Són activitats d’un o dos dies per setmana i es 
duran a terme de dilluns a divendres, segons el grup i la disciplina, de 
les 16.30 h fins a les 18.00 h. 

• Lloc:  Escola, Poliesportiu de Les Fonts i Piscina Municipal de Sant 
Quirze del Vallès. 

• Objectius:  
-Fomentar els valors de l’esport entre els alumnes 
-Mostrar diferents modalitats d’esport per intentar consolidar equips del 
centre. 

 
FUNCIONAMENT ESPECÍFIC ACTIVITAT DE NATACIÓ  
 
16.25-16.30 RECOLLIDA DELS ALUMNES DE LES CLASSES  
 
16.30 BERENAR  
 
- Els alumnes s’han d’asseure amb les seves motxilles al costat i berenar amb 
tranquil·litat. 

 
- Durant l’hora del berenar els nens/es no poden estar corrent i jugant. Els que 
vagin acabant que esperin als companys també asseguts. 
 
- Cal assegurar-se que tots els alumnes es mengen el berenar. No obstant, si 
algun nen/a porta un berenar poc apropiat (entrepans grans, etc.) i no se 
l’acaba a temps, l’haurà de guardar a la motxilla. Es recomana que el berenar 
sigui lleuger (unes galetes, un suc, una fruita...) 
 
- S’aprofita aquesta estona per anar a fer pipis (sobretot els petits).  
 
- S’haurà d’organitzar de manera que un monitor vigili el pati i l’altre acompanyi 
els nens/es al lavabo. 
 
16.35 A LA FILA I A L’AUTOCAR  



 
 
- A l’hora de fer desplaçaments, per molt curts que siguin, els nens/es han  
d’estar ordenats i en fila d’un o per parelles.  

 
- Cal que cada alumne es responsabilitzi de la seva bossa amb la roba de 
natació.  
 
- Un monitor ha d’anar davant de la fila i l’altre al final , per assegurar-se que 
cap nen es despista, es queda enrere i/o perd el grup. 
- Cal fer el recompte de nens/es. 
 
- Els nens que vulguin deixar una motxilla o bossa a l’escola, la poden deixar al 
vestíbul de l’edifici nou. En tornar de l’activitat els nens i nenes que han deixat 
les motxilles les recolliran.  
 
- A l’hora de pujar  a l’autocar, es pot demanar que s’obrin les dues portes. 
 
-Cal assegurar-se que la porta de la rampa dels autocars queda ben tancada.     
 
16.40 TRAJECTE AMB AUTOCAR  
 
16.55 ARRIBADA A LA PISCINA  
 
- Per sortir de l’autocar (sempre per la porta del davant) un monitor col·locat a 
terra, fora del vehicle, anirà ordenant els nens/es en fila. L’altre, que estarà dins 
de l’autocar, s’assegurarà que els alumnes no es deixen res. 
 
17.00 CANVIAR ELS NENS/ES  
 
- S’haurà de dedicar el temps necessari per canviar els nens/es. Com més 
ordenat se sigui ara, millor i més ràpida serà la sortida.  
 
- Els alumnes que ja estiguin preparats s’han d’esperar dins del vestidor. 
 
17.10 CLASSE DE NATACIÓ  
 
- Abans de sortir del recinte, cal assegurar-se que el vestuari està ordenat i 
preparat per fer la sortida. 
 
17.55 CANVIAR ELS NENS/ES  
 



 
- S’haurà de començar sempre pels nens menys autònoms  i donar ordres 
generals a la resta (traieu-vos el banyador i poseu-lo a la motxilla, etc.) 
 
- Abans de marxar cal assegurar-se que no queda res al vestidor. 
 
18.15 A LA FILA I A L’AUTOCAR  
 
- S’haurà de fer la sortida ordenada cap a l’autocar. 

 
- Es farà el recompte dels nens/es. 

 
18.20 TRAJECTE AMB AUTOCAR  
 
18.40 ARRIBADA A L’ESCOLA  
 
- Els alumnes sortiran per ordre de l’autocar i entraran tots a l’escola per la 
porta de la rampa del transport escolar. Qui hagi deixat la motxilla al vestíbol de 
l’edifici nou la recollirà. Es lliurarà tots els alumnes, un per un, a les famílies per 
la porta del pati de primària.  

 
- Es comunicarà als pares/mares les incidències que hagi pogut haver amb el 
seu fill/a (no portava el berenar o la roba adequada, no es troba gaire bé,...) 

 

GRAELLA EXTRAESCOLARS: PCEE i ENE  

 
 
 

DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
INFANTIL 

 
Multiesport 
minibàsquet 
 
Música 
 

 
Natació 
 
Pintura 

 
Multiesport/ 
minibàsquet 
 

 
Anglès 

 
Ball Modern 
 

 
 
PRIMÀRIA 

 
Futbol Sala 
 
Música 
 

Natació 
 
Bàsquet 
 
Pintura 

Futbol Sala 
Bàsquet 
 
Música: 
piano 
 

 
Anglès 
 
Bàsquet 

 
 

Bàsquet 
 

 
 



 
8. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

La convivència dins la classe és responsabilitat del monitor/a que estigui 
impartint l'activitat i reflecteix una actitud responsable respecte al treball propi i 
dels altres, a l'hora que afavoreix el desenvolupament de la personalitat i de la 
integració social dels alumnes.  

Per una convivència idònia:  

• La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Els alumnes se 
n'han de sentir responsables i col·laborar en la neteja. 

• El material d'ús comú i altres elements de la classe i el pati han de ser 
respectats i cuidats. 

• Les entrades i sortides de la classe i del pati i la circulació pels 
passadissos s'han de realitzar amb ordre. Els monitors seran els 
responsables.  

• A les aules on es fan extraescolars no es pot menjar. Només es podrà 
berenar als espais destinats per aquest fi i en el temps que s'especifica 
per a cada activitat.  

• Els alumnes no poden quedar-se a les classes o als passadissos sense 
control dels monitors. 

• Tant alumnes com monitors/es hauran de ser puntuals a l'inici i al final 
de les activitats. En cas d'absència caldrà justificar-la. 

 

9. DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS  

9.1 DRETS    

A rebre la informació corresponent a les activitats que organitza l'AMPA. 

A parlar amb els responsables de les empreses o els monitors si ho creuen 
convenient. 

A rebre les reduccions dels preus quan l'activitat estigui subvencionada per 
alguna administració. 

9.2 DEURES    

Estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivència i a 
l'exercici dels seus drets i deures. 

Atendre i respondre a la crida dels monitors i/o responsables de la Comissió 
d'Extraescolars en tot allò que concerneix les activitats extraescolars. 



 
Notificar-ho oralment o per escrit al monitor de l'activitat o a l'AMPA quan el seu 
fill/a no pugui assistir o s'hagi d'absentar del recinte escolar abans que finalitzi 
l'activitat. 

Si un alumne, per qualsevol motiu, preveu que després de l’escola no es 
quedarà a l’activitat extraescolar, l’haurà de notificar per escrit a la seva tutora o 
tutor. 

Fer efectius els rebuts dins el termini establert. 

Conèixer i acceptar el contingut de la Normativa d'Activitats Extraescolars.  

 

10. DRETS I DEURES DELS MONITORS I PROFESSORS 

10.1 DRETS    

Ser respectat per la comunitat educativa i obeït per part de l’alumnat. 

No ser discriminat per raó de religió, política, raça, sexe,… 

10.2 DEURES    

Conèixer i acceptar la Normativa.  

Complir i fer complir les Normes de Convivència. 

Complir les Normes Sanitàries.  

Conèixer el Pla d'Emergència del Centre.  

Mantenir una actitud de respecte amb tots els integrants de la comunitat 
educativa. No discriminar ningú per raó de religió, política, raça, sexe,… 

Mantenir el secret professional sobre qüestions estrictes de l’AMPA o sobre 
informació confidencial dels alumnes i les famílies. 

Donar una imatge positiva d’un mateix com a professional i del centre on 
treballa. 

Assistir a les reunions informatives convocades per l'AMPA per explicar el 
contingut i desenvolupament de les activitats de les quals són responsables. 

Mantenir informades les famílies del desenvolupament de les activitats i de 
qualsevol problema que pugui sorgir amb els alumnes. 



 
Treballar en la línia del PEC (Projecte Educatiu de Centre) seguint els trets 
d’identitat de l’escola. 

Des de l’escola es porta a terme un pla d’actuació per tal de potenciar l’ús del 
català com a llengua vehicular entre els alumnes, i demanem de seguir en 
aquesta línia també a les activitats extraescolars dirigint-se als alumnes en 
llengua catalana. 

Els monitors han de tenir els telèfons de contacte de les famílies per possibles 
incidències que es puguin produir durant l'activitat: accidents, oblits familiars, 
malaltia... 

Facilitar les seves dades personals a la Comissió d'Extraescolars de l'AMPA 
per si es necessiten. 

Realitzar amb eficàcia les activitats que se li encomanin. 

Assistir puntualment i complir l’horari. 

Informar amb antelació suficient quan no es pugui assistir a l’activitat. 

Recollir l’alumnat de les classes abans de l’inici de les activitats, tal com està 
estipulat a les normes d’extraescolars.  

Controlar l’assistència dels alumnes a les activitats. Cap alumne no podrà 
assistir a l’activitat si no consta a les llistes d’assistència. Si hi ha algun error ho 
comunicarà al Coordinador del PCEE o a la Comissió d’Extraescolars de 
l’AMPA. 

No permetre als alumnes sortir abans d’acabar l’activitat sense un justificant del 
pare, mare o tutor. 

En cas que algun alumne no sigui recollit en acabar l'activitat, el monitor en 
serà el responsable fins que arribi la família. Si no pot complir aquesta funció 
cal que ho demani al cordinador d’activitats i que aquest assumeixi la 
responsabilitat.  

Els dies de pluja cal evitar que els alumnes es mullin. Per tant, es modificaran 
les activitats exteriors i es duran a terme sota cobert si és possible. Si hi ha 
pluja intensa les activitats es cancel·laran, però hauran de vetllar pels alumnes 
fins que vinguin les seves famílies a cercar-los. 

Assegurar-se que tots els alumnes que tenia al seu càrrec han sortit del Centre. 
Si no pot complir aquesta funció cal que ho demani al coordinador d’activitats i 
que aquest assumeixi la responsabilitat. 

Repartir als alumnes les circulars que calguin. 

Aplicar les mesures correctores que calgui.  



 
Coordinador d’activitats: 

Les seves funcions seran les següents: 

Coordinar-se amb la direcció del centre i els responsables d’extraescolars de 
l’AMPA. 

Custodiar les dades de l’alumnat que fa ús de les activitats extraescolars: 
llistes, telèfons... 

Custodiar el mobiliari, màquines, instal·lacions i locals. 

Col·laborar en el trasllat de material i mobiliari. 

Controlar l’entrada i sortida de persones. 

Realitzar els encàrrecs relacionats amb les activitats extraescolars. 

Vetllar perquè les aules i els patis que s’utilitzin quedin nets i endreçats després 
de les activitats. S’encarregarà de portar a objectes perduts totes les 
pertinences oblidades dels alumnes. 

Adreçar al lloc corresponent a les persones que facin alguna demanda. 

Anar a buscar els alumnes que han de sortir abans de l’activitat.  

Obrir i/o tancar les portes de l’escola pel que fa a les activitats extraescolars. A 
l’hora d’acabar l’activitat s’obrirà la porta del Passeig de la Riera i els familiars 
esperaran fora de l’escola. En cas de pluja intensa s’obrirà la porta a l’hora 
d’acabar i els familiars podran recollir l’alumnat al porxo de primaria.  

Ajudar al repartiment de nens/es al finalitzar l’activitat. 

Coordinar els monitors/es de les activitats esportives i assegurar-se que, com a 
mínim un monitor/a, tingui la titulació específica per a que el seu grup pugui  
participar a les diverses competicions esportives. 

 

11. DRETS I DEURES DE LES EMPRESES 

11.1 DRETS 

A rebre els pagaments de les activitats dins el termini que s'hagi establert amb 
l'AMPA. 

A ser informats de qualsevol canvi o activitat que es realitzi a l'escola i pugui 
interferir en la realització de les activitats. 



 
 

 

11.2 DEURES    

Responsabilitzar-se del compliment de la normativa per part dels monitors. 

Substituir el monitor en cas de queixes reiterades per part de les famílies. 

Substituir el monitor en cas que no pugui assistir a l'activitat o en cas contrari 
notificar-ho a la Comissió d'Activitats Extraescolars de l'AMPA amb temps 
suficient per avisar les famílies. 

 

12. DRETS I DEURES DELS ALUMNES  

Seran els mateixos que venen marcats per la normativa de l'escola. De totes 
maneres, i donat el caràcter voluntari de les activitats extraescolars, l'alumne 
tindrà dret a decidir si vol realitzar o no l'activitat. En cas de negativa per part de 
l'alumne, monitors i pares miraran de trobar una solució.  

 

13. DRETS I DEURES DE LA COMISSIÓ D'ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DE L'AMPA  

Donar informació a les famílies de totes les activitats que realitzen. 

Organitzar i coordinar totes les activitats extraescolars que es realitzen a 
l'escola fora de l'horari lectiu. 

Rebre les inscripcions en les activitats i elaborar-ne un llistat. 

Gestionar les altes i baixes de les activitats extraescolars. 

Avisar els pares/tutors dels alumnes en cas que s'anul·li una activitat de la tarda 
i se sàpiga amb l'antelació suficient. 

Vetllar pel bon funcionament de les activitats. 

Mantenir informada l'escola de tots els temes relacionats amb extraescolars 
que puguin ser del seu interès.  

Suspendre les activitats extraescolars quan el nombre d'inscrits sigui inferior al 
mínim pactat. 



 
Comunicar qualsevol incidència a la Junta de l'AMPA. 

 

14. NORMES SANITÀRIES  

Els monitors no administraran cap tipus de medicació. En cas que l'alumne 
n’hagi de prendre alguna, serà el pare, la mare o tutor el qui li doni, informant 
prèviament el monitor de l'hora exacta en què interromprà l'activitat. 

Els monitors hauran de tenir cura dels alumnes. Quan un/a alumne es trobi 
malament (amb febre, marejat,…) o es consideri necessària la seva assistència 
sanitària, s’avisarà els pares i en cas de no localitzar-los es portarà el nen/a al 
Centre d’Assistència Primària. Si es produeix un accident en hores d'activitats 
extraescolars serà el coordinador d’activitats qui atendrà l'alumne. Per això 
tindrà una farmaciola. Els trasllats al CAP es faran en ambulància o en taxi, 
depenent de les possibilitats i sempre que la família no pugui venir a buscar 
l’infant o bé la urgència ho requereixi. 

 

15. PLA D'EMERGÈNCIA  

Les activitats extraescolars del migdia es regiran pel Pla d'Emergència elaborat 
per la direcció de l'escola. 

Davant d'una situació d'emergència a les activitats de la tarda, els monitors 
s'encarregaran d'evacuar els alumnes el més ràpidament possible per la porta 
exterior més propera a l'aula on s'estan realitzant les activitats extraescolars 
assegurant-se que la classe quedi absolutament buida i de tancar la porta al 
sortir. 

Els alumnes seran dirigits al pati de primària, per on sortiran al carrer si fos 
necessari. 

En cas que sigui necessari un confinament dins l’escola es seguirà el protocol 
d’actuació elaborat per la direcció de l’escola. 

 

NOTA:  Aquesta normativa es farà extensible a qualsevol activitat extraescolar 
que es pugui dur a terme al llarg del curs. 

 

 
 


