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Normativa básica de convivencia 

 

Organització 

 Puntualitat per part dels monitors/Mestres, particpants/alumnats i pares/mares a 

l’hora de recollida i entrega tant a les clases com als llocs establerts. 

 L’alumnat de 1r a sisé es recollirà al punt de trovada. Esl monitors passaran per les 

clases per recollir l’alumnat d’educació infantil. 

 Només podrán marxar sols a casa els participants que hagin lluirat el corresponent 

permís exprés signat per pares, mares o tutors/es a l’entitat gestora de l’activitat. 

(3t-4t 5é i 6e??) 

  

Comportament 

 La estancia al centre ha de cumplir amb la normativa d’organització i funcionament 

del mateix (NOFC) publicada a la web de l’Escola. 

 No s’ha de cridar i s’ha de mantener el respecte en tot moment, vers el 

monitor/mestre i la coordinadora de activitats. 

  

Neteja i conservació 

 S’ha de respectar l’entorn.   

 Els monitors/professors han de comunicar les posibles incidències a la coordinadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilitats dels Participants (alumnes i pares) 



 Acceptar i cumplir el Reglament de Règim Intern de les activitats extraescolars. 

 No sortir del recinte sense autorització. 

 Respectar els horaris, tant d’entrada com de sortida,  i les activitats. L’alumne no 

será responsabilitat de la Empresa de Serveis a partir de les 18:15 h. 

 Complir amb la normativa d’organització i funcionament del centre (NOFC) 

publicada a la web de l’Escola. 

 Respectar els companys i els monitors/professors. 

 Avisar a la coordinadora d’activitats de qualsevol falta prevista d’un o mes 

participants a qualsevol de les activitat, de manera que el comunicat sigui 

comprobable en cas necessari. 

Responsabilitats dels monitors/professors: 

 Es obligació del monitor/professor tenir cura i manteniment de les instal·lacions 

i els materials d’ús comú, així com tenir present la seva obligació vers als 

participants en aquest sentit. 

 La Empresa prestadora del servei es la responsable final dels desperfectes que 

es puguin ocasionar. 

 Els monitors/professors son responsables del material que ells mateixos 

proporcionaran pel desenvolupament de la tasca. 

 Han de verificar el control d’assistència i comunicar qualsevol irregularitat de 

forma inmediata a la coordinadora. 

 Els monitors/professors son responsables del nen desde l’inici de l’activitat 

(07:30 o 16:45h.) fins la finalització de la mateixa ( 09:00 o 18:15h)  

 Els monitors/professors han de coneixer i aceptar la normativa i fer cumplir la 

mateixa. 

Responsabilitat de les empreses/entitats/autònoms 

 A partir de la signatura del contracte hauran d¡aportar en el termini d’un mes 

natural la seguent documentació acreditativa: 

 TC dels treballadors amb alumant a càrrec a l’Escola i/o rebut autònoms 

 Rebut i justificant Responsabilitat Civil 

 Certificat de corrent de pagament amb Hisenda i amb la Tesoreria 

 Certificat de penals si escau. 

 Cobrir les suplències dels monitors. 

 Passar els rebuts a les familes en els conceptes i formas acordats amb l’AMPA 

 Comunicar directament a la coordinadora o a l’AMPA qualsevol incidencia, gestió 

o modificació, no contactar directament amb les families. 

 Es el responsable final dels monitors/professors, de l’us dels espais i el 

compliment de la normativa vigent. 

INFORMACIÓ GENERAL 



 En cas de pluja, les activitats que es realitzen a l’exterior queden anul·lades 

 L’horari de finalització de les activitats es 18:15 h. a partir d’aquell moment el 

nen no és responsabilitat dels monitors/professors i es pot considerar abandonat 

pels tutors responsables de la seva recollida.  

Entenem com a faltes LLEUS 

 La deterioració no greu del material i/o les dependències del centre i les 

pertinences dels altres companys. 

 Qualsevol acte de forma injustificada que alteri el desenvolupament de l’activitat 

normal de la activitat de forma no greu. 

 Una primera falta de puntualitat en la recollida de l’alumnat. 

Entenem com a faltes GREUS 

 Danys greus al centre, material o pertinences d’altres 

 Faltes a les normes de convivencia.  

 Agressió física contra els companys. 

 L’acumulació de més de tres faltes lleus. 

 

En cas de falta LLEU 

Es realitzará una amonestació oral i notificació de la falta comesa per tal que quedi 

registrar. 

En cas de falta GREU 

Previa notificació als pares i a la dirección del centre, la expulsió temporal o total, segons 

criteri del AMPA, de la activitat. 

 

 

 

 

 


