NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022

1. Les activitats extraescolars estan adreçades a totes els/les alumnes de
l’Escola del Mar. *Es permetrà l'accés a qualsevol infant que estigui escolaritzat en
una altra escola del poble sense cap augment de preu respecte als preus
oferts als alumnes de la pròpia escola, tenint en compte que tenen prioritat
d'accés a les activitats els alumnes de la pròpia escola. Només estan obertes
a altres participants d'altres escoles de Vilassar de Mar les activitats
extraescolars en horari de tarda (16:30h-18h). El nen o nena sol·licitant ha
d'estar al corrent de pagament de les quotes a l'AMPA de l'escola a la que
pertany. ** Els alumnes que no estiguin escolaritzats a cap escola del poble,
hauran de pagar la quota de l'Amipa per poder inscriure's a l'activitat.

2. Tots els alumnes inscrits a activitats extraescolars a la tarda poden
portar un berenar. Es dedicarà una estona abans de l'activitat, entre 16:30-17:00,
a berenar.

3. Per a la inscripció a qualsevol activitat extraescolar, cal accedir a
l’enllaç i complimentar l’aplicatiu d’altes que s’envia per correu electrònic en
cada inici de trimestre i ser coneixedor i acceptar aquest Document de
Normativa de les activitats extraescolars de l’AMIPA de l’Escola del Mar.

4. El preu fixat per a cada activitat és el que s'indica en el llibret d’extraescolars
del curs corresponent.

5. Cada activitat té un màxim de participants establert. Si hi ha una inscripció
massiva a una activitat, s’intentarà obrir un altre grup en un altre horari. Si no
és possible, es farà un sorteig entre els inscrits. La Comissió d’Extraescolars
es reserva el dret de suspendre una activitat si no s’arriba al mínim de
participants establert.

6. Obtenir una plaça d'una activitat durant un curs no garanteix tenir plaça el
curs següent.

7. Les activitats extraescolars són independents de les de l'Escola, de manera
que no podem garantir que no coincideixin amb una activitat semblant que es
dugui a terme durant les hores lectives.

8. Les

altes
de
les
activitats
extraescolars
són
trimestrals:
octubre/desembre, gener/març i abril/juny, a excepció de l’activitat de Futbol Sala,
on només s’admetran altes durant el primer trimestre. La quota trimestral es
pagarà sencera encara que es comenci l’activitat un cop ja s'hagi iniciat el
trimestre.

9. Per a cursar la baixa de qualsevol activitat extraescolar, cal accedir a
l’enllaç i complimentar l’aplicatiu de baixes que s’enviarà per correu electrònic
unes setmanes abans de finalitzar cada trimestre.

10. Qualsevol baixa a mig trimestre no té dret de devolució de l’import
trimestral facturat. Sí que es permet canviar d’activitat a mig trimestre i
amortitzar l’import pagat.

11. L’AMIPA es reserva el dret de donar de baixa un nen/a de les activitats que
realitzi, previ avís a la família, si el monitor i la comissió d’activitats extraescolars
considera que el seu comportament perjudica el normal desenvolupament de
l’activitat.

12. Si per raons alienes a la nostra voluntat una activitat ocasionalment no es
pot dur a terme (per pluja, malaltia o absència del monitor/a...), es realitzarà una
altra activitat alternativa.

13. Fundació Cercle és l’empresa coordinadora de les activitats extraescolars.
La seva funció és vetllar pel perfecte funcionament de totes les activitats i
poder resoldre qualsevol incidència que es pogués donar. Podeu contactar amb
Fundació Cercle a través del telèfon 937500945, per correu electrònic
a
l’adreça extraescolars@escoladelmar.cat o presencialment al despatx de
l’Amipa de dilluns a divendres de 16:30 a 18h.

14. En el cas dels esports de competició (judo, futbol sala, escola de patins...), és
el club corresponent qui tramita la fitxa esportiva per a cada un dels nens a través
del Consell Esportiu del Maresme. El cost d’aquesta fitxa no està inclòs a la quota
trimestral.

15. La participació en qualsevol de les activitats implica l’autorització als
seus responsables de traslladar els inscrits, en cas de necessitat urgent, al
centre sanitari més proper.

16. És d’obligada comunicació en el moment de fer la preinscripció qualsevol
malaltia o discapacitat que pogués afectar al correcte desenvolupament de
l’activitat per part de l'alumne.

17. El pagament de les quotes es realitzarà per domiciliació bancària. Els
rebuts es giraran a principis dels mesos de novembre, febrer i maig. L’import
serà el mateix independentment de la durada del trimestre.

18. Aquest curs 2021-2022 no es podrà abonar res en efectiu a l’Amipa. En cas
de no disposar de domiciliació per girar rebuts, podreu fer una transferència o
un ingrés al compte corrent: ES13 2100-4558-41-0200137611

19. Si l’entitat bancària ens retorna el rebut, s’haurà de liquidar en un termini
màxim de 15 dies. En cas contrari, el nen/a serà donat de baixa
automàticament de l’activitat, havent d’assumir igualment la quota del primer
mes del trimestre i els 3€ de despesa per devolució del rebut. El deute de les quotes
suposa la baixa automàtica de l’activitat de l'alumne.

20. Totes les activitats extraescolars, espais, ratis... s’adequaran a les
mesures sanitàries vigents.
Les famílies han de llegir i acceptar aquesta Normativa per tal de poder
inscriure al seu fill/ fills a qualsevol activitat extraescolar

