
NORMATIVA D’ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS  

 Les activitats estan adreçades a totes les famílies sòcies de l’AFA i 

és condició indispensable estar al corrent del pagament de la 

quota en inscriure’s a l’activitat (tots els participants que 

s´inscriguin a les activitats extraescolars hauran d´haver fet el 

pagament de la quota de l’AFA). 

 Tots els alumnes estan coberts per una assegurança de 

responsabilitat civil i accidents. 

 El cobrament de les activitats extraescolars es fa a través del 

banc. Cada inici de trimestre es giren els rebuts en el compte 

bancari que ens haureu facilitat en el full d’inscripció. En el cas que 

un rebut sigui retornat es cobrarà un recàrrec de 1,50 € aprox. 

 Les baixes s’han de comunicar a la Comissió responsable 15 dies 

abans d’iniciar el següent trimestre, si no es fa així es cobrarà el 

rebut.  

 L’AFA es reserva el dret d’anular l’activitat si no s’arriba al número 

mínim d’inscripcions per a formar grup. 

 En els casos que s’hagi d’anular l’activitat per falta de nens/es no es 

passarà el rebut al banc. 

 Els nens/es que es quedin a dinar seran recollits pels monitors/es i 

els portaran a fer l’activitat (a excepció de piscina). 

 Totes les activitats tenen una durada de 50 minuts (+ 10 minuts 

previs al començament). 

 En cas que les inclemències del temps impedissin la normal 

realització de l’activitat, el monitor/a es farà càrrec dels participants 

fins el normal compliment de l’horari establert, organitzant les 

activitats paral·leles o complementàries que consideri oportunes. 

 Per a facilitar el correcte desenvolupament de les activitats els 

pares, mares o familiars s’han d’esperar fora de l’escola. 

 La recollida dels nens/es es realitza a la porta de l’escola. 

 Les activitats segueixen el calendari escolar, es a dir, que els dies 

festius i de lliure disposició no hi haurà activitat. 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

Emma Hidalgo 
ampaturo.extraescolars@gmail.com 

RESPONSABLE  PISCINA: 

Laura Acerete 
ampaturo.piscina@gmail.com 



PISCINA 

 

 L’activitat es realitza al C. N. Sant Andreu (c/ Sta. Coloma 25) 

 Els nens/es d’infantil s’han de recollir a l’escola entre les 15:45 i les 

16:00 h. per un acompanyant (es demana puntualitat). 

L’acompanyant de cada nen/a és l’encarregat d’ajudar-lo a canviar-

se al vestidor, tant a l’entrada com a la sortida, i s’ha de quedar al 

recinte durant el curset. En cas que hagi de sortir haurà de delegar 

la responsabilitat a una altra persona per escrit.  

 Els nens/es a partir de 6 anys han de canviar-se sols. 

 El material que s’ha de portar és el següent: 

o vestit de bany 

o xancletes sense tancar 

o tovallola o barnús i tovallola petita per als peus 

o casquet de bany 

 El C.N. Sant Andreu recorda que s’han de complir totes les normes 

d’higiene que consideri oportunes. 

 En el grup d’infantil s’haurà de quedar un pare o mare per a 

acompanyar als nens/es al bany quan sigui necessari (es coordinarà 

amb la responsable). 

 El full d’inscripció el trobareu a la web de l’AFA i el podeu portar 

degudament omplert el dia de la inscripció. 

 La piscina comença el primer dijous d’octubre. 

 

LES PLACES DE PISCINA SÓN LIMITADES I 

S´ADJUDICARAN PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ. 

L´AJUNTAMENT DE BARCELONA, HA OBERT 

CONVOCATÒRIA DE BECA PER LES ACTIVITATS DE 

PRÀCTICA ESPORTIVA. EL MATEIX DIA DE LA 

INSCRIPCIÓ US FACILITAREM TOTA LA INFORMACIÓ. 


