
NORMATIVA EXTRAESCOLARS MONITORS 

 

Les funcions del monitors i monitores seran les següents: 

1. Els monitors/res hauran de vetllar perquè els contiguts de les activitats respectin la 

finalitat de les mateixes. Aquesta ha de ser principalment educativa. 

 

2. En cas d’absència del monitor/a, serà responsabilitat seva buscar una persona que 

el/la substitueixi per portar a terme l´activitat. Aquesta persona haurà de tenir la 

formació i els coneixements adequats. Si no fos possible, s’haurà d’avisar al 

responsable amb temps suficient per tal de poder trobar una solució.  

 

3. Controlar l´assistència dels nens i nenes, pasar llista i entregar-la a la persona 

responsable.  

 

4. Requerir als i les alumnes la documentació necessària per tramitar llicències 

federatives. I realitzar les gestions davant el Consell d’Esport Escolar o la federació 

correspondent si l´activitat ho requereix. 

 

5. Informar als pares i mares, així com a la persona responsable, de les activitats no 

previstes, partits de competició o amistosos, exhibicions o participacions en diferents 

esdeveniments, com festes locals, etc… 

 

6. Informar a la persona responsable de qualsevol incident que impedeixi que les 

activitats programades es puguin realitzar en la forma habitual. 

 

7. Informar a la persona responsable de les actituds agressives o inadequades dels i les 

alumnes cap els monitors o monitores o cap els seus companys i companyes. 

 

8. Els monitors hauran de fer una exhibició al final de curs. Els partits o exhibicions fora 

d’horari escolar es faran a criteri del monitor. Aquesta activitat està inclosa dins del 

sou del mes. 

 

9. Els monitors d’extraescolars de pares/mares hauran de cobrar directamente dels 

inscrits la primera setmana de mes per avançat. I cada mes, s’encarregaran d’entregar  

a la persona responsable o coordinadora el llistat actualitzat d’inscrits per tal de tenir 

un control de les activitats que es fan. 

 

10. Dins de les instalacions 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. 

 

 


