INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT A LES ACTIVITATS DE L’AMIPA
Amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats que gestionam, així com el benestar i seguretat dels nins,
totes les famílies sòcies han de llegir i signar aquesta informació i normes, la qual cosa implica el seu compromís a
complir-les.

 Destinataris de les activitats organitzades per l’AMIPA.
o

L’Escola Matinera està oberta a totes les famílies de l’escola. Les famílies sòcies pagaran un preu
inferior a les no sòcies.

o

Les Activitats Extraescolars són només per a les famílies sòcies.

o

Les Activitats Familiars (excursions, tallers, xerrades, etc) poden estar limitades per als socis o
estar obertes a totes les famílies de l’escola. S’especificarà en cada cas. Si les places són
limitades, els socis tendran preferència i, en el cas de què s’hagi de pagar, tendran un preu inferior
a les famílies no sòcies. S’establiran uns dies i horaris per a la inscripció. Fora d’aquest termini no
s’acceptarà cap inscripció.

 Reunions informatives activitats extraescolars.
o

Pendent de confirmació segons el procés de normalització davant la normativa COVID-19.
S’informarà de les dates pel mitjans habituals Facebook i Blog.

 Per poder donar continuïtat al que s’ha après a les activitats, els nins que ja hagin fet una activitat en el
curs 2019/20 tendran preferència per apuntar-se a la mateixa activitat en el proper curs. Aquest dret
preferent d’inscripció no el tindran per a la resta d’activitats.

 Nombre d’alumnes per activitat.
o

El nombre mínim d’alumnes per activitat serà de 10 nins (excepte Anglès, Robòtica i Zinking).

o

El nombre mínim d’alumnes a l’activitat d’Anglès serà de 8 nins (amb un màxim de 14 nins).

o

El nombre mínim d’alumnes a l’activitat de Programació i Robòtica serà de 5 nins ( amb un màxim
de 9 nins).

o

El nombre mínim d’alumnes a l’activitat de Zinking serà de 12 nins.

o

En cas de no arribar al nombre mínim de nins, no es podrà organitzar l’activitat.

o

Si durant el curs, el nombre de nins es redueix sense arribar al mínim necessari, es cancel·larà
l’activitat. S’informarà als pares per donar l’opció de passar els nins a una altra activitat dins el
mateix horari i dia.

o

Si el nombre d’inscripcions supera el màxim per activitat, s’obrirà una llista d’espera (per rigorós
ordre d’inscripció) i si s’arriba al nombre mínim d’alumnes s’obrirà un nou grup per a aquesta
activitat.

 Data d’inici i finalització d’activitats.
o

o

Totes les activitats comencen el mes d’Octubre excepte:


Escola Matinera que comença el primer dia d’escola.



Aula de Jocs que comença el primer dia d’escola i acaba el 30 de Setembre.



Escola de futbol:
-

Grup de Dimarts i Dijous de 15,30 a 16,30h comença el primer dia d’escola.

-

Resta de grups: comencen l’ 1 de Setembre.

Totes les activitats acaben el darrer dia d’escola excepte les de l’IME i els grups de futbol que
comencen l´1 de Setembre que acaben dia 31 de Maig.

 Totes les activitats es realitzen a les instal·lacions de l’escola, excepte Escola de Futbol que es fa al Camp
de Futbol Miquel Nadal.

 Escola de Futbol.
o

Aquests preus són per als socis de l’Amipa i per als horaris indicats (informació preu no socis i
altres horaris al Club).

o

L’ Amipa només gestionarà les inscripcions dels nins socis.

o

Els pagaments es faran al Club de Futbol.

o

Els nins del grup de Dimarts i Dijous 15.30h, seran recollits pels monitors a l’escola deu minuts
abans i els pares els recolliran al camp de futbol en acabar l’activitat.

 Els pagaments.
o

Els pagaments es realitzen de l’1 al 10 de cada mes.

o

Les activitats gestionades per Dic Drac

es paguen al compte corrent de La Caixa IBAN ES42

2100-5729-6102-0000-4033 . Per facilitar el control dels pagaments, vos agrairíem que féssiu un
ingrés per nin i per activitat, indicant el nom de l’alumne i l'activitat que realitza.
o

La resta d’activitats s’informarà de quina serà la forma de pagament el primer dia de l’activitat.

o

El llibre d’anglès es paga als monitors.

o

El pagament de Tiquets d’hores (Escola Matinera/Ludoteca/Estudi) es fa en efectiu a la
coordinadora de l’Amipa ( Yasmín).

o

El preu de les activitats es constant al llarg del curs, no canvia en el mesos amb períodes de
vacances.

o

En cas de retard en el pagament de la quota mensual, la coordinadora avisarà als pares, donant un
termini de 5 dies per fer efectiu el pagament. Una vegada transcorreguts aquests 5 dies,

l’impagament pot ser motiu d’expulsió de l’activitat, no podent matricular-se a cap altra activitat
aquest curs escolar.
o

Si es produeixen 3 retards en el pagament al llarg del curs, pot ser motiu d’expulsió de l’activitat, no
podent matricular-se a cap altra activitat aquest curs escolar.

 Normes d’entrada a les activitats.
Escola Matinera.
o

Les portes s’obren a les 7h, no abans.

o

L’Amipa no es fa responsable dels nins que esperin fora de l’escola abans de l’hora d’entrada.

o

Els nins de primària han d’entrar per la porta de davant del menjador.

o

Els nins d’infantil han d’entrar per la porta del menjador.

Activitats extraescolars.
o

Les activitats comencen a les 15.30h.

o

Heu de ser puntuals. Per no perjudicar el ritme de les activitats, no estarà permesa l’entrada
després de les 15.40h.

o

Els nins han d’entrar per la porta de davant del menjador (esperaran al pati i entraran al centre
amb els monitors).

o

Els nins que quedin a menjador seran recollits pels monitors deu minuts abans de l’inici de les
activitats.

 Normes de recollida dels nins.
o

En acabar les activitats, els pares (o persones autoritzades) recolliran els nins per la porta de
carrer Salvador Dalí.

o

Pregam puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills per no afectar a altres activitats que han
de fer els monitors.

o

Es donaran 10 minuts de cortesia. Una vegada transcorreguts aquests 10 minuts es considera
retard. La coordinadora de l’Amipa recollirà el nin o nina i l’acompanyarà a l’oficina de l’Amipa,
on esperaran que venguin a recollir-los els pares o la persona encarregada de la recollida.

o

En qualsevol cas, en el moment de recollir el nin o nina, hauran de pagar a la coordinadora 5
euros per cada 10 minuts/fracció de retard en concepte de ludoteca.

o

La negativa a pagar el tiquet de ludoteca motivat pel retard pot ser motiu d’expulsió de
l’activitat, de manera que no es podrà inscriure al nin a cap altra activitat al llarg del curs
escolar.

o

Si per algun motiu (urgència/imprevist) arribaran tard a la recollida dels nins, han d’avisar a la
coordinadora de la Amipa (Yasmín) al telèfon 616665035.

o

Si transcorreguts 30 minuts des de la finalització de les activitats, no hi ha avís a la
coordinadora per part dels pares, s’avisarà a la policia perquè s’encarregui de custodiar al
menor.

o

Si es produeixen 3 retards durant el curs, pot ser motiu d’expulsió de l’activitat, no podent
matricular-se a cap altra activitat durant el curs escolar.

o

Només es donaran els nins i nines als pares o a les persones autoritzades prèviament en la
inscripció.

o

Si en algun cas ha de recollir el nin o nina una persona no autoritzada, el pare/mare/tutor ha
d’avisar a la coordinadora.

 Normes de comportament dels nins.
Pot ser motiu d’expulsió de l’activitat, no podent matricular-se de cap altra activitat durant el curs escolar
els següents comportaments:
o

Agressions verbals i/o físiques a monitors i/o companys.

o

Conductes reiterades que impedeixen el normal desenvolupament de l’activitat.

o

Conductes que provoquin desperfectes, en l’escola, aula i/o material (les despeses seran a
càrrec dels pares/tutors)

 Al nostre blog http://apamaguilo.wordpress.com/ podeu trobar tota la informació referent a activitats
extraescolars (horaris, fulls d’inscripció), sortides familiars, així com qualsevol altra informació d’interès.
Vos animem a fer-vos seguidors de la nostra web per rebre per mail tota la informació que publiquem . Per
fer-ho, heu d’introduir el vostre correu electrònic a l’opció
web.

 També ens podeu trobar al Facebook AMIPA Ceip Marian Aguiló.

que hi ha a baix a la part dreta de la

