
 

 

 

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Suposo que molts de vosaltres heu fet servir alguna vegada les activitats extraescolars que oferim des de 
l’AMPA. Aquesta oferta pretén millorar la formació dels nostres fills, la seva convivència amb els companys, 
la seva formació acadèmica o esportiva i ajudar als pares en la conciliació familiar. 
 
Entre tots, hem d’intentar que aquestes activitats es portin a terme amb la millor correcció possible, tenint 
en compte factors com: Les dades d’inscripcions, les altes/baixes, els horaris, el respecte pels espais i als 
monitors...etc. 
 
Dates d’inscripcions 
És molt important el compliment de les dates, donat que per contractar als monitors es necessitem un 
número mínim d’alumnes perquè l’activitat sigui viable, tant econòmicament com pel seu correcte 
funcionament. Aconsellem sempre escollir l’activitat amb criteri, valorant les preferències dels nens i les 
seves/nostres necessitats. 
 
Les baixes/altes fora de terme perjudiquen el grup. Abans de començar una activitat, us oferim sempre 
l’opció de fer uns dies de prova abans de prendre la decisió final. 
 
Per gestionar una baixa necessitem que ompliu els impresos corresponents que podeu demanar a la sala de 
l’AMPA. 
 
Horaris 
Ha d’existir un compliment en l’horari d’entrada i sortida, en cas d’haver de sortir abans, és imprescindible 
avisar prèviament al monitor, preferentment a través d’una nota  i esperar a que el monitor faci sortir a 
l’alumne. 
 
Heu de tenir en compte que els alumnes en horari extraescolar  son responsabilitat del monitor i de l’òrgan 
que promou l’activitat. No així en les hores anteriors i posteriors a la mateixa. 
 
Monitors 
Els monitors son les persones que treballen en la formació dels nostres fills i es mereixen el respecte tant 
dels nens com dels adults. 
 
Ús dels canals  
Per comunicar qualsevol queixa, suggeriment, en el cas d’existir qualsevol problema amb l’activitat, el canal 
correcte ha de ser a través dels responsable de l’AMPA que és qui contacta amb els diferents monitors i/o 
empreses. 
 
En definitiva, el fet de ser una activitat extra escolar, no treu que s’hagi d’exigir disciplina i compromís per 
tal que pugui portar-se a terme en les millors condicions possible i enriqueixi la formació global dels nostres 
fills. 
 
Esperem de la vostra col·laboració i compromís per aquest curs i els vinents, en benefici de tots. 
 
Benvinguts al nou curs. 
 
José Luis Santamaría 
President de l’AMPA 


