NORMATIVA PER A LES FAMÍLIES EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L’ESCOLA
DELS ENCANTS
Curs 2016-2017
1.Qui pot fer activitats extraescolars a l’Escola dels Encants?
Les activitats extraescolars estan obertes prioritàriament a totes les famílies de l’escola (siguin
o no sòcies de l’AFA). Les famílies de fora de l’escola podran accedir-hi sempre i quant quedin
places disponibles.
Per a aquelles activitats que estiguin plantejades en família, l’infant haurà d’anar sempre
acompanyat d’un adult que l’acompanyarà durant el desenvolupament de l’activitat.
2.Política de preus, reserva de plaça i pagaments.
2.1.Pel que fa als preus (activitat, gestió i assegurança):
2.1.1.El preu de cada activitat extraescolar variarà en funció de la tipologia d’activitat i no
variarà en tot el curs escolar.
2.1.2.Els preus es presentaran per activitat, per mes i per infant.
2.1.3.Les famílies que no siguin sòcies de l’AFA hauran d’abonar 3,33€ en concepte de
DESPESES DE GESTIÓ, PER MES i PER INFANT.
2.1.4.Aquelles famílies que es facin sòcies de l’AFA una vegada iniciades les activitats
extraescolars se’ls descomptarà de la quota de l’AFA la part proporcional de les despeses de
gestió anteriorment esmentades.
2.1.5.L’AFA, com a membre de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FAPAC), té contractada una assegurança de responsabilitat civil.Aquesta
assegurança cobreix totes les activitats que organitza l'AFA amb cobertura a tercers.
2.1.5.Per a les activitats extraescolar i segons el Decret 58/2010 l’AFA ha de tenir contractada
una assegurança d’accidents amb major cobertura que l’anteriorment esmentada. L’AFA de
l’Escola dels Encants contractarà la pòlissa d’assegurança per accidents que la FAPAC
proporciona als seus socis.
2.1.6.Cada infant que realitzi una activitat extraescolar haurà d’abonar l’import corresponent a
aquesta assegurança per a tot el curs que serà vàlida per a totes les activitats extraescolars que
realitzi.
2.1.7.El cost de l’assegurança caldrà abonar-lo quan s’aboni la paga i senyal, i no serà
reemborsable.
2.1.8.L’AFA farà arribar a les famílies, als proveïdors i als monitors que imparteixin alguna
activitat extraescolar a l’escola el PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT així com el
llistat amb els noms i cognoms de cada infant i els telèfons de contacte de les famílies.
2.1.9. Els dies festius i dies de lliure disposició no es recuperaran. S’ofereixen extraescolars en
dilluns i divendres, sabent que son dies susceptibles que caiguin festius, per tal de que les
famílies que ho necessiten puguin tenir el servei.

2.2.Pel que fa a la reserva de plaça:
2.2.1.Per tal de reservar plaça per una determinada activitat, així com per garantir la
sostenibilitat d’aquesta, caldrà abonar una PAGA i SENYAL. Aquesta paga i senyal serà de 20
€ PER INFANT i ACTIVITAT que es descomptaran del rebut del darrer mes del curs només en el
cas de completar el curs sencer de l’activitat.
2.2.2.La paga i senyal és exclusiva per a cada activitat i no és transferible a una altra activitat.
2.2.3.La plaça per a cada activitat s’adjudicarà per sorteig en el cas que hi hagi més demanda
que les places ofertades. S’obrirà una llista d’espera per a les inscripcions que no hagin
obtingut plaça.
2.2.4.En el cas que s’hagi de fer sorteig després de les inscripcions es publicarà la llista amb el
nom de l’infant i el seu número corresponent pel sorteig. El sorteigserà públic i determinarà un
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número per a cada activitat que correspondrà a la primera plaça. Les places s’aniran atorgant
per estricte ordre correlatiu de numeració.
2.2.5. Es farà un sorteig per a les inscripcions de juny, al setembre es tornaran a obrir
inscripcions amb les places vacants i s’aniran adjudicant segons l’ordre d’inscripció.
2.4.Pel que fa als pagaments:
2.4.1.Els pagaments seran mensuals i per domiciliació bancària.
2.4.2.El cobrament mensual es farà del dia 5 al 10 del mes.
2.4.3. Pel que fa als rebuts retornats caldrà fer efectiu el pagament amb el càrrec corresponent
abans del segon dia d’activitat. El cas contrariimplicarà baixa de l’activitat.
2.5 BEQUES:
Aquest any la comissió ha estat treballant per tal de que les famílies puguem accedir a beques
per les activitats esportives, estem pendents de rebre la resolució de l’organ administratiu
competent. Un cop tinguem tota la informació us la farem arribar.
3.Política d’altes i baixes
3.1.Per a les incorporacions amb l’activitat començada les altes seran mensuals. S’haurà
d’abonar el MES SENCER, la PAGA I SENYAL i l’ ASSEGURANÇA si cal.
3.2.Les baixes també tindran caràcter mensual. Les famílies que es vulguin donar de baixa
d’una activitat hauran de comunicar-ho per correu electrònic a la subcomissió d’activitats
extraescolars corresponent COM A MOLT TARD EL DIA 20 DEL MES ANTERIOR al que es vol
donar de baixa.

4.Política d’assistència
5.1.D’acord amb la filosofia de la nostra escola, la participació en qualsevol activitat
extraescolar ha de ser un moment en què l’infant gaudeixi i s’ho passi bé.
5.2.De la mateixa manera que l’assistència a les activitats no és obligatòria, en el moment que
un infant manifesti de manera continuada que no hi està a gust es decidirà, pel bé de l’infant i
del desenvolupament de l’activitat, si l’infant continua o no amb l’activitat.
5.3.Aquesta decisió es prendrà de manera acordada amb la família de l’infant, els monitors
que imparteixin l’activitat i la comissió d’activitats extraescolars de l’AFA en la que també hi
participa l’escola.
6.Política de cessió de dades i drets d’imatge
6.1 Abans que comenci el curs les famílies donaran l’autorització a l’ús i cessió de les seves
dades exclusivament per a la gestió i desenvolupament de les activitats extraescolars
6.2 El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.
6.3 Abans que comenci el curs les famílies donaran el seu consentiment o no en relació a la
cessió dels drets d’imatge a l’AFA i als proveïdors per poder publicar fotografies i/o vídeos on
apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables per fer-ne ús amb finalitats
educatives, pedagògiques i/o de visibilitat.
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