
 
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016 
ESCOLA SALVADOR ESPRIU 

 
Normes dirigides a les famílies 

 
 Els monitors/monitores  recolliran els alumnes més petits (P3 a 1er) a les classes per començar 

l’activitat, i es reuniran  amb els més grans a les grades del pati central a les 16:30 hores. 
 

 Per un millor funcionament de les activitats extraescolars, durant l’horari d’aquestes, la porta 
exterior de l’escola estarà tancada, i els patis seran utilitzats només pels nens i nenes que facin 
les activitats. Quan els nens i nenes hagin recollit el material i estiguin reunits, us obrirem la 
porta perquè els pugueu recollir. 

 

 Sempre hi haurà una persona de guàrdia al despatx de l’AMPA , com a reforç per als monitors i 
monitores, que estarà disposada a aclarir-vos qualsevol dubte o incidència relaciona amb 
l’activitat extraescolar. Si us plau, adreceu-vos a ella i no al monitor/monitora si en teniu 
necessitat, així l’activitat no s’ha d’aturar. 

 

 Volem fomentar als nens i nenes el respecte pels companys, els monitors/monitores i el 
material. Recordeu que és una activitat lúdica i no obligatòria, per tant si un nen o nena 
distorsiona l’activitat no respectant el funcionament d’aquesta haurem de prendre les mesures 
pertinents. 
 

 Els nens/es que hagin de fer una activitat esportiva (futbol, basquet, multiesport, judo) hauran 
d’anar amb roba esportiva i els que facin una activitat de ball  (aeròbic, patinatge) hauran d’anar 
amb roba apropiada per desenvolupar adequadament l’activitat.  
 

 Recordeu de posar un berenar adequat respecte a quantitat als vostres fills/es, sobretot, si han 
de desenvolupar una activitat esportiva després. Els alumnes de patinatge, anglès i multiesport 
han de portar una ampolleta d’aigua. 
 

 Els dies de pluja, les activitats esportives que es fan habitualment a l’exterior, es substituiran per 
activitats alternatives a l’interior. 

 

 Al finalitzar les activitats, els monitors/monitores no deixaran sortir de l’escola els  alumnes de 
P3 a 2n, si no els han vingut a recollir, preguem puntualitat. Si us plau, no entreu dins de 
l’escola a recollir els vostres fills, els monitors us aniran entregant als vostres fills/es en ordre. 
 

 A partir de 3r. els nens i nenes podran marxar sols a l’acabar l’activitat. Qualsevol excepció 
d’aquesta norma ha de ser notificada per escrit.  

 

 La sortida de les activitats extraescolars es realitzarà sempre per la porta principal Av. Reina 
Elisenda s/n 

 

 Les activitats extraescolars es cobraran mitjançant rebut bancari mensual. Si us plau, feu la 
previsió oportuna perquè aquests rebuts siguin atesos, ja que si no, no podríem afrontar el 
pagament al monitoratge. 
 

 Els rebuts tornats tenen un increment per despeses de devolució de 4 euros. 
 

 Les famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podran continuar en l’activitat fins que liquidin 
les quotes. 
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