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Funcionament de les activitats extrascolars del curs 2013-2014. 

Escola L’Univers.  

 

 

Procés d’inscripció:  

 

- La comissió d’extraescolars farà arribar a les famílies la informació sobre el 

funcionament de les activitats extraescolars així com una breu descripció de les 

diferents activitats extraescolars que es realitzaran a l’escola el curs vinent 

amb els preus orientatius (els preus definitius poden variar lleugerament en 

funció dels alumnes matriculats) i el full d’inscripció. 

- Inscripció per part de les famílies a l’activitat desitjada:  

 de dilluns 3 a divendres 7 de juny de 9:00 a 9:30  

 dilluns 3, dimecres 5 i divendres 7 durant el pati obert de 16:30 a 17:30. 

- En el moment de fer la inscripció es cobrarà una matrícula de 10 euros per 

nen/a i activitat. Aquest cobrament té la finalitat de fer efectiva la reserva de 

plaça i cobrir possibles incidències en les activitats durant el curs. 

En el cas que l’activitat no compti amb un mínim d’alumnes per fer-la viable 

es retornaran els diners de la matrícula.  

 En cas de baixa l’import de la matrícula no serà retornat. 

- El nombre de places a les diferents activitats és limitat. En el cas que hi hagi 

més famílies interessades que places s’intentarà ampliar l’oferta. 

En el cas que això no sigui possible, tindran torn preferent les famílies sòcies 

de l’AFA al corrent del pagament de la quota. 

Es prioritzarà que les famílies que desitgin que el seu/va fill/a realitzi activitats 

extraescolars pugui fer, com a mínim, una de les activitats sol·licitades, per 

això s’haurà d’indicar un ordre de preferència en la sol·licitud d’alta. 

En cas d’igualtat de condicions es realitzarà un sorteig. Els alumnes que 

quedin sense plaça restaran en llista d’espera. 

- Llistat i coordinador/a de l’activitat: Dilluns 10 de juny es podran comprovar 

les llistes d’inscrits i, si s’escau, sol·licitar les rectificacions oportunes. També 

s’indicarà la persona de la comissió coordinadora de l’activitat i els preus 

definitius. 

- SI-US-PLAU, PER UNA CORRECTA ORGANITZACIÓ RESPECTEU ELS 

TERMIMIS ESTABLERTS! 

 

Pagaments:  

- Les quotes estaran prorratejades entre els 9 mesos. Per això tots els mesos es 

pagarà el mateix amb independència dels dies hàbils de cada mes. 

Els pagaments es realitzaran per domiciliació bancària. En alguns casos 

mensualment i en d’altres trimestral. 

Les activitats tindran dues quotes, una per a socis de l’AFA i una altra per a no 

socis. La quota dels no socis tindrà un increment del 20% que serà per a l’AFA. 
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Altes i baixes durant el curs:  

- Altes: Les altes fora dels terminis establerts es podran acceptar sempre que hi 

hagi places disponibles i no interfereixin en el desenvolupament de l’activitat. 

Serà decisió de la coordinadora de l’activitat i hauran de pagar la matrícula. 

- Baixes: Durant el curs escolar, les baixes només es podran fer un cop finalitzat 

cada trimestre i s’hauran de notificar a la coordinadora de l’activitat amb un 

mes d’antelació. 

 

Calendari:  

Les activitats començaran el dia 1 d’octubre i acabaran l’últim dia d’escola 

Les activitats realitzaran les vacances i dies festius marcats pel calendari escolar del 

centre. 

En cas d’activitat extraordinària a l’escola podrà quedar anul·lada l’activitat 

extraescolar. 

. 

Entrada i Sortida:  

Els responsables de l’activitat recolliran als nens i nenes a les seves aules a les 16:25. 

Les famílies recolliran als nens i les nenes a l’entrada del mòdul de l’escola.  

Es prega la màxima puntualitat. 

En cas que reculli l’infant una altre persona que no sigui l’habitual, s’ha d’omplir el 

full d’incidències de l’escola i lliurar-lo a la tutora que el faran arribar a l’educador 

d’extraescolars. 

 

Absències:  

Es recomanable avisar l’educador si el nen/nena no pot assistir a l’activitat 

 

Incidències: 

En cas de malaltia es trucarà als pares per a què vinguin a buscar al nen/a. 

En cas d’incidències menors, es faran càrrec l’educador de l’activitat. 

En cas d’urgència que requereixi atenció mèdica immediata s’intentarà localitzar els 

familiars i, si no és possible, l’educador de l’activitat extraescolar acompanyarà 

l’infant al centre mèdic més proper i la resta de nens/es es quedaran amb el 

responsable de l’altra activitat extraescolar que s’estigui desenvolupant 

simultàniament. 

 

Reunió informativa al mes de setembre: En el mes de setembre es realitzarà una 

reunió amb les famílies inscrites a cada activitat i la persona que la durà a terme. 

 

 


