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1.- ÀMBITS D'APLICACIÓ    
 
L'aplicació d'aquesta normativa afecta a tots els alumnes, monitors i pares d'alumnes que 
participin en les activitats extraescolars i casals de l’Escola Riu d’Or.   
 
El seu àmbit d'aplicació serà en hores d'activitats extraescolars realitzades dins o fora del recinte 
escolar, i els dies de casal.  
  

2.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
 
Les activitats extraescolars són aquelles que no tenen continguts propis de les activitats lectives 
ni de les activitats complementàries. Són planificades, programades, organitzades i 
desenvolupades prioritàriament per l’AFA, l’Ajuntament o altres entitats i associacions.   
 
Tenen com a finalitat la formació de l'alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure.  
 
Tenen caràcter voluntari per a l'alumnat.   
 
Es desenvoluparan fora de l'horari lectiu i sense que puguin interferir en el normal 
desenvolupament de les activitats escolars lectives o complementàries.   
 
Es poden realitzar dins o fora de les instal·lacions del centre, sense perjudici dels requisits que 
puguin establir, dins de les seves competències, l'Ajuntament i òrgans de govern del centre.  
Tant el Consell Escolar com la Direcció del centre hi col·laboraran facilitant i estimulant la seva 
realització amb la cessió d'espais i en tots aquells aspectes que siguin de la seva competència, 
d'acord amb el procediment previst en aquest reglament de règim intern, el que estableixi el 
Consell escolar, i tenint en compte el normal desenvolupament de la vida escolar.  
  
En les activitats extraescolars hi podran participar els i les alumnes matriculats a l’Escola Riu 
d’Or, així com alumnes d’altres centres educatius del municipi.  
  
La Direcció del centre facilitarà el desenvolupament de les esmentades activitats i la seva 
integració en la seva vida escolar i les inclourà en el PAC que anualment aprova el Consell Escolar 
per tant no requereixen cap tràmit d'autorització prèvia de la Delegació Territorial. Així mateix 
cedirà els espais necessaris per a la seva realització. S’intentarà en la mesura del possible no 
deixar de fer una activitat per manca d'espai.  
  
Les activitats extraescolars seran organitzades, programades, dirigides i quedaran sota la 
responsabilitat de l’AFA. L’AFA serà responsable de les actuacions del personal contractat per a 
portar a terme aquestes activitats, al qual haurà de donar a conèixer aquesta normativa així com 
els articles del Reglament de Règim Intern del centre que afectin les activitats extraescolars.  
  
Qualsevol activitat que es porti a terme en el centre per part de l'AFA, haurà de ser aprovada 
pel Consell Escolar, fent constar a la corresponent acta que la seva realització tindrà lloc fora de 
l'horari escolar i dins els espais que preceptivament es delimitaran per a la seva execució, amb 
la responsabilitat  de l'AFA del compliment de les condicions d'ús que s'acordin.  
  



 

L’AFA disposarà de l'autonomia i competències previstes a la Llei i als seus estatuts per a 
l'organització, direcció i desenvolupament de les activitats extraescolars corresponents, i de les 
quals se'n fa responsable.  
  
L'AFA, com a persona jurídica, podrà contractar sota la seva responsabilitat personal o empreses 
per a realitzar les activitats que organitzi dins les seves competències.  
  
El personal que tingui cura de la realització d’aquestes activitats extraescolars, haurà d’estar 
degudament contractat i donat d’alta a la Seguretat Social, per compte aliè o per compte propi.  
  

3.- FUNCIONAMENT INTERN DE LES ACTIVITATS  
  
Les activitats extraescolars del migdia començaran a les 12.30 fins les 13.30, o a les 13.30 fins 
les 14.30 h. Els monitors recolliran als alumnes al pati de Primària o al menjador, i els deixaran 
al mateix lloc quan acabi l’activitat (on els atendran, abans i després, els monitors de menjador 
si és que els alumnes en fan ús sinó marxaran cap a casa).  
  
Les activitats de tarda començaran a les 16.30 fins les 18:00h. Els monitors els recolliran al pati 
de Primària o al hall de l’escola, els alumnes d’Infantil es recolliran a les classes respectives i es 
dirigiran cap al lloc on es realitzi l’activitat. Un cop acabi, es lliuraran els alumnes a les persones 
autoritzades a recollir-los, a l’entrada de l’Escola.   
  
Queda prohibida la entrada al centre durant les activitats extraescolars dels pares sense permís 
Les activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim d’inscripcions. Les places són 
limitades i per estricte ordre d’arribada.  
 
Les inscripcions rebudes fora de termini de matricula gratuïta tindran un cost en concepte de 
matricula.  
 
Les inscripcions fora de termini d’inscripcions entraran en llista d’espera i es confirmarà la plaça.  
   
Les baixes durant el curs tindran una penalització del 35% del import que resta de curs per cada 
activitat.  
 
Les inscripcions es podran fer via l’aplicatiu TPVESCOLA.  
 
Les famílies amb deute a l’AFA no podran apuntar-se a les extraescolars organitzades per l’AFA 
fins que no regularitzin la situació.  
  

4.- NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA  
  
La convivència dins l’aula o l’espai on es realitza l’activitat és responsabilitat del monitor/a que 
la imparteix, i cal que segueixi les següents premisses:   
 

- Les aules o els espais han d’estar nets i endreçats, i no s’hi podrà menjar.  



 

- Els alumnes han de respectar els altres, el mobiliari i el material, guardar silenci i 
atendre i complir les instruccions del/de la monitor/a.  

- Els alumnes no podran quedar-se sense supervisió d’un/a monitor/a. 

- S’haurà de ser puntual en iniciar i acabar l’activitat.   

- Finalitzada l’activitat, l’espai i el mobiliari utilitzat haurà de quedar en perfectes 
condicions per tal de ser emprat per qualsevol altre usuari autoritzat (si se’n genera 
algun dany o desperfecte, es posarà en coneixement de l’AFA.  

  

5.- INCIDÈNCIES EN EL DESENVOLUPAMENT  
  
Per a un bon funcionament de les activitats, cal establir uns criteris que orientin als monitors/es 
per tal, si és el cas, que es puguin aplicar mesures correctores quan el comportament d’un 
alumne ho exigeixi.   
 
En cap cas podran ser mesures contra la integritat física ni la dignitat personal.  
   

5.1. Conductes contràries a les normes de convivència   
  

Són les següents:   
- Desconsideració vers companys i/o monitors.  

- Atemptar contra el mobiliari o material dels companys o del centre.  

- L’alteració del funcionament normal de l’activitat: o Baralles o Desobeir les 

indicacions del monitor/a.   

Les conductes més greus són:  
- Agressió física o verbal contra alumnes o monitors.  

- Deteriorament intencionat de material o objectes de companys o del centre.  

- Mal comportament reiterat.   

- Sostracció d’objectes.     

 

5.2. Actuacions a fer en cas d’incidències  
  

Després d’escoltar l’alumne/es implicats:  
- Amonestació verbal per part del monitor 

- Comunicat escrit amb acusament de rebuda a les famílies explicant la conducta.  

- Reunió del monitor amb la família, amb la presència d’algun membre de la Comissió: 

el resultat de la reunió serà la presa de la mesura correctora a aplicar.   

- Si no canvia l’actitud de l’alumne després dels passos anteriors, la Comissió podrà 

expulsar temporalment, o definitivament, l’alumne de l’activitat on s’ha succeït la 

conducta, valorant si cal també l’expulsió de la resta d’activitats extraescolars (cal 

comunicar l’expulsió una setmana abans de la següent sessió de l’activitat).   

 



 

5.3. Comunicat escrit a les famílies  
  

Es farà arribar aquest comunicat (per correu electrònic i, sinó és possible, carta ordinària) quan 
la conducta de l’alumne ho requereixi.   
 
Es farà per triplicat: una còpia per la família, una amb acusament de rebuda (que es quedarà 
l’AFA), i l’altra per a la Direcció de l’Escola.   
  

6.- DRETS I DEURES DELS PARES, MARES I/O TUTORS  
  
Els drets són:  

- A rebre informació corresponent a les activitats i casals que organitzi l’AFA.  

- A parlar amb els amb els membres de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA o amb els 

monitors.  

- Si el monitor no pot fer l’activitat o no pot assistir-hi, a realitzar l’activitat amb un 

altre monitor proporcionat per l’empresa, o bé a recuperar la classe un altre dia. 

Els deures són:  
- Ajudar als seus fills a acomplir les normes de convivència del centre.  

- Assistir a la reunió amb el monitor/a o amb el responsable de la Comissió 

d’Extraescolars quan sigui requerit.   

- Notificar per escrit les faltes d’assistència de l’alumne a l’activitat.   

- Abonar els rebuts quan l’AFA en faci el gir. 

- Conèixer i acceptar la present normativa (que caldrà que signin abans de la inscripció 

de l’alumne  a l’activitat). 

 

7.- DRETS I DEURES DELS ALUMNES  
  
Són els mateixos que estan establerts en normativa de convivència de l’Escola.  
 

8.- INDICACIONS SANITÀRIES I PLA D’EMERGÈNCIA  
  
Caldrà tenir en compte el següent:   
 

- El monitor que estigui dirigint l’activitat atendrà l’alumne.  

- En cas que s’hagi d’avisar a la família, es dirigirà al despatx de l’AFA.  

- Existirà una farmaciola amb tot el material necessari de cures bàsiques (que 

romandrà al despatx d’AFA).  

- Es seguirà el Pla d’emergència de l’Escola en cas de necessitat (del qual en tindrà 

còpia l’AFA i coneixement els monitors de les activitats). 


