
 
 

NORMATIVA EXTRAESCOLARS 
 
1.- El pagament de l’activitat es realitzarà de l’1 al 10 de cada mes, amb l’opció escollida 

en el moment de fer la inscripció. 
 

2.- Als 2 mesos de no estar al corrent de pagament enviarem un avís a la família. Al 3er 
mes, l’alumne no podrà fer l’activitat. 

 
3.- Encara que en un mes no es facin tots els dies l’activitat, es pagarà igualment tot el 
mes sencer, ja que el pagament mensual és una mitjana del cost total de l’activitat. 

 
4.- Al nen o nena que es doni de baixa temporalment per causa justificada (malaltia 

llarga,...) se li reserva la plaça. 
 
5.- Pel bon funcionament del servei, preguem que les altes, baixes i modificacions les feu 

abans del 25 de cada mes. 
 

6.- Per a poder realitzar una activitat ha d’haver un mínim de 8 nens apuntats. En cas de 
no arribar a aquest nombre, no es realitzarà. Si al llarg del curs es produeix aquest cas, es 

buscaran alternatives que permetin als nens i nenes poder realitzar alguna activitat de 
característiques similars a la escollida en primera opció. 
 

7.- Si un alumne es dóna de baixa abans d’acabar el mes, no se li retornaran els diners, 
excepte si la causa està justificada o és de força major. 

 
8.- Les activitats que es realitzin a l‘aire lliure, els dies de pluja es substituiran per alguna 

activitat alternativa dins de l’escola. 
 
9.- Els dies que no hi hagi extraescolar perquè siguin festius o perquè altres activitats del 

col·legi no ho permetin, no es recuperaran. 
 

10- Per a l’activitat extraescolar de piscina no hi ha servei d’autocar. Els pares/mares o 
tutors seran els encarregats de portar i recollir el nen/a. 
 -Per a realitzar aquesta activitat han de portar: Casquet de bany, banyador, 

xancletes (fàcils de posar i treure) i barnús. Tot marcat amb el nom. 
 

11.- Les recollides dels nens i nenes es realitzaran sempre per les persones habituals, en el 
cas que algun dia la realitzi una persona diferent, s´haurà d´informar al coordinador/a. 

 
12.- Dins de les instal·lacions de l’escola no es podran lliurar trofeus, medalles, copes... si 
no és que s’hagi organitzat de manera general per a tots els nens i nenes. 


