REGLAMENT DE RÈGIM INTERN – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CAPÍTOL I. GENERALITATS I OBJECTIUS
Article 1
L’Associació podrà organitzar activitats extraescolars segons s’estableix als Estatuts
de la mateixa. Aquestes activitats tindran per objecte complementar la formació
dels alumnes i s’organitzaran fora de l’horari lectiu.
Article 2
Les activitats organitzades estaran obertes a tots els alumnes de l’Institut Escola
que siguin socis de l’AFA. Per tal d’associar-se, cal que ompliu la fitxa d’alta de soci
(que podreu trobar a la nostra web, a secretaria del centre o al nostre local) i pagar
una quota anual.
Article 3
L’Associació oferirà a totes les famílies l’oferta d’activitats extraescolars provisional.
La Junta Directiva marcarà un termini prudencial de temps per rebre les
inscripcions i informarà a les famílies dels preus orientatius, dels horaris definitius,
de la data de la jornada de portes obertes i de les dates de començament i
finalització de cada activitat.
Article 4
L’Associació comunicarà en tot moment al Consell Escolar de l’escola el seu projecte
d’activitats extraescolars.
CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS
Article 5
Les inscripcions a les activitats extraescolars s’hauran de fer dins el termini indicat
en l’oferta provisional que s’enviï a les famílies i/o es publiciti.
L’AFA es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora de termini.
Article 6
El fet de formalitzar una inscripció implica que la família es compromet a fer front
als pagaments que la Junta Directiva de l’Associació marqui per l’activitat en els
períodes establerts, així com a respectar les normes del present reglament.
Article 7
En cas que es superi el nombre màxim d’alumnes inscrits, s’intentarà solucionar la
situació de la millor manera possible tenint en compte la disponibilitat
d’espais/aules i del responsable, sense perdre qualitat, atenció als alumnes i
funcionalitat del grup.
Si fos necessari dividir un grup es farà segons nivell, curs o criteri propi del
responsable de l’activitat i la Junta Directiva. Si no fos possible trobar cap solució,
es tancaran les places d’aquest per estricte ordre d’inscripció.
Les famílies seran les responsables d’informar a l’AFA mitjançant mail i durant la
1ra setmana del trimestre, si el seu fill/a està afectat/da pel SEP (reforç escolar),
per tal que se li cobri la meitat del rebut corresponent de les extraescolars que no
pugui gaudir en la seva totalitat; en cas contrari, es girarà el rebut pel seu import
total.
CAPITOL III: QUOTES

Article 8
La Junta Directiva de l’Associació fixarà un preu per cada activitat amb periodicitat
trimestral, i amb criteris no lucratius per a tots els associats.
Aquest preu podrà variar durant el curs si varia el nombre de nens inscrits.
Si una extraescolar no arriba al mínim d’alumnes inscrits, es podrà cancel·lar.
El pagament es farà efectiu a l’inici de cada trimestre i tan aviat com ens sigui
possible.
Aquest pagament podrà ser mitjançant domiciliació bancària o transferència (en cap
cas s’acceptaran pagaments en efectiu).
En cas de rebuts retornats, la comissió bancària es repercutirà a la família.
També serà obligatori el pagament d’una assegurança vàlida per tot el curs i per
qualsevol extraescolar que cursi l’alumne. El cost aproximat és de 4 €.
Per poder inscriure’s a qualsevol extraescolar serà necessari estar al corrent de
pagament amb l’AFA. És a dir, no es podrà cursar cap extraescolar si la família té
deutes d’altres cursos, i de qualsevol tipus amb l’AFA.
Article 9
Les famílies podran donar de baixa als seus fills i filles de les activitats inscrites,
però s’haurà de satisfer, almenys, la quota del trimestre en curs, no es prorrategen
els mesos.
I sempre respectant els períodes per altes/baixes de les activitats, els quals
estipula l’AFA amb anterioritat al trimestre entrant, per tal de reorganitzar grups i
recalcular els preus si s’escau.
Article 10
En relació a l’article anterior, és aconsellable que les famílies, abans de fer una
inscripció, parlin amb els seus fills per assegurar-se la conveniència de la realització
d’una activitat determinada. També és aconsellable que s’assisteixi a la Jornada de
Portes Obertes que es convoca per totes les activitats, on es podrà valorar l’abast
de les mateixes. En aquesta jornada, els nens i nenes poden tastar en primera
persona les extraescolars i les famílies podran resoldre dubtes directament amb
els/les responsables de les activitats que ofereix l’AFA.
Article 11
Si no es fan els pagaments en els terminis fixats per l’AFA, s’actuarà de la següent
manera:
-

Es tornarà a reclamar, mitjançant mail, l’import a la família/tutors per tal de
que facin l’ingrés al CC de l’AFA. S’establirà el termini d’una setmana per tal
que es realitzi l’ingrés.

-

Si en el termini d’una setmana no es rep l’ingrés, el responsable de
l’extraescolar lliurarà una carta a l’alumne perquè l’entregui als pares/tutors
(o als pares directament, si s’escau) informant que el nen/a quedarà
retirat/da de l’extraescolar a partir de la següent classe i fins que es realitzi
l’ingrés per evitar morositat.

CAPÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 12
Si un alumne inscrit a qualsevol extraescolar comet alguna d’aquestes faltes:
-

Falta de respecte a qualsevol persona de la comunitat educativa.

-

Agressió física o amenaces.

-

Actitud negativa o que alteri l’ordre i normal desenvolupament de la classe.

-

Fer malbé intencionadament material del centre o de qualsevol membre de
la comunitat educativa.

Aleshores, s’actuarà de la següent manera:
-

El responsable de l’activitat amonestarà verbalment a l’alumne, per tal de
reconduir la situació i comportament del nen/a. També n’informarà a l’AFA.

-

Si no millora la situació, es notificarà als pares/tutors per mail o conversa
amb ells directament per part del responsable.

-

Si malgrat tots els esforços, el comportament de l’alumne no canvia, l’AFA
l’expulsarà de l’activitat per la resta del trimestre, i no es podrà tornar a
inscriure durant el present curs. En cap cas es retornarà l’import trimestral
corresponent a l’extraescolar.

CAPITOL V. DRETS I DEURES
El present capítol és norma d’obligat compliment en el centre durant les activitats
extraescolars, i determinarà:
Les normes de convivència del centre durant les activitats extraescolars.
Els drets i deures dels alumnes i dels monitors.
Article 13. Monitor de l’activitat
Els seus drets són els següents:
Ser respectat per la comunitat educativa i obeït per part de l’alumnat.
No ser discriminat per raó de religió, política, raça, sexe,...
Els seus deures són els següents:
Mantenir una actitud de respecte amb tots els integrants de la comunitat
educativa.
Mantenir el secret professional sobre qüestions estrictes de l’AFA o sobre
informació confidencial dels alumnes i les famílies.
Donar una imatge positiva d’un mateix com a professional i del centre on
treballa.
No discriminar ningú per raó de religió, ideologia política, raça, sexe,...
Portar a terme les programacions de forma adequada.
Assistir puntualment i complir l’horari.
Informar amb antelació suficient quan no es pugui assistir a l’activitat.
Controlar l’assistència dels alumnes a les activitats.
Els dies de pluja es modificaran les activitats exteriors i es duran a terme
sota cobert.

-

-

-

Tenir cura dels alumnes. Quan un/a alumne es trobi malament (amb febre,
marejat,...) s’avisarà al Conserge del centre, el qual avisarà als pares.
Tenir cura del material i les instal·lacions i fer que tot quedi endreçat al
finalitzar l’activitat.
No utilitzar objectes que puguin ocasionar mal als alumnes. Vigilar la
utilització inadequada del material. Evitar jocs en els que es posi en perill la
integritat física.
Procurar que l’entrada i sortida dels alumnes sigui amb ordre i sense
estridències.
Assegurar-se que tots els alumnes que tenia al seu càrrec han sortit del
Centre amb la persona autoritzada que els vingui a recollir. A les activitats
del migdia, s’encarregarà de recollir als alumnes i acompanyar-los fins al
menjador i/o aula corresponent per iniciar l’horari escolar lectiu una vegada
finalitzada l’extraescolar (si s’escau).
Repartir als alumnes les circulars que calguin.
No subministrar cap tipus de beguda i/o aliments als alumnes per tal d’evitar
qualsevol tipus d’al·lèrgia, intolerància, etc.
Tampoc s’aplicaran maquillatges, pintures i/o derivats als alumnes per tal
d’evitar reaccions cutànies i/o al·lèrgies a algun component.

Article 14. Els pares, mares o tutors
Els seus drets són els següents:
Dret a ser rebuts per algú de l’AFA en l’horari convingut.
Dret a ser informats periòdicament de l’evolució dels seus fills.
Dret a la integritat física i a la dignitat personal.
Dret al respecte de les conviccions personals (religioses, morals
ideològiques,...)
Dret a manifestar la pròpia opinió de forma adequada.
Els seus deures són els següents:
Conèixer i respectar aquest Reglament de Règim Intern.
Estimular els seus fills i filles en el compliment de les normes de convivència
i en l’exercici dels seus drets i deures.
Fer els suggeriments i/o queixes sempre via mail.
Contestar a les trucades, cartes, notificacions, etc. que l’AFA els hi facin
arribar en relació al comportament i situació dels seus fills/es.
Respectar en tot moment la llibertat d’actuació del monitor/a durant
l’activitat. En el cas de no estar d’acord amb alguna situació, no s’haurà de
manifestar davant del nen/a ni dels pares d’altres alumnes, sinó que
s’intentarà resoldre el problema dialogant amb el monitor/a interessat. Si no
arribés a un acord, el pare/mare portarà el problema a la Junta de l’AFA per
intentar solucionar-lo.
Comunicar a l’AFA malalties, necessitats específiques o qualsevol altra
situació que puguin afectar a la dinàmica de treball del grup o bé a nivell de
desenvolupament personal de l’alumne.
Comunicar a l’AFA l’alta/baixa d’un alumne en alguna activitat sempre ens
els terminis que estipula l’associació. Si un alumne decideix donar-se de
baixa fora de termini d’una o de varies activitats, no es retornarà/an l’import
de l’activitat.

-

-

Fer front al pagament dels rebuts a l’inici de cada trimestre o quan l’AFA ho
decideixi. En cas de devolució/no pagament dels mateixos, l’associació es
reserva el dret de no permetre l’alumne participar a les activitats.
Exhimir de responsabilitats a l’AFA en cas que a l’hora de finalització de
l’activitat extraescolar la família/tutor no hagi recullit al fill/a en l’horari
fixat.

Canals de comunicació:
Bústia de l’AFA.
Atenció personal als pares i mares (cita convinguda prèviament).
Correu electrònic: ampalagullacatllar@gmail.com
Article 15. Els alumnes
Els seus drets són els següents:
- Dret a rebre uns aprenentatges adequats a les expectatives.
- Dret al respecte de les conviccions personals (religioses, morals ideològiques,...)
- Dret al respecte de la integritat física i la dignitat personal.
- Dret a manifestar la pròpia opinió de forma adequada.
Els seus deures són els següents:
- Deure d’assistir a les activitats, sempre i puntualment. Les entrades i sortides de
les activitats seran de forma ordenada i sense estridències.
- Deure de fer les tasques i treballs encomanats pels monitors.
- Deure de respectar el treball dels companys.
- Deure de respectar les conviccions personals, la dignitat, la integritat i la intimitat
de tothom.
- Deure de no discriminar a ningú pel seu naixement, raça sexe,...
- Deure de participar en la millora de la convivència.
- Deure d’utilitzar correctament els materials i les instal·lacions del centre.
- Deure de col·laborar en la recollida i endreça del material propi i del col·lectiu al
finalitzar l’activitat.
- Deure de no sortir de l’aula/espai destinat per l’activitat sense motiu justificat i
sense permís del monitor.
- Deure de portar el material necessari per dur a terme l’activitat, la llista del qual
els serà facilitada al començament del trimestre (si s’escau).
- Deure de complir el Reglament de Règim Intern de les activitats extraescolars.

