
 
 
 

 

 
 
 
 
 

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT 17-18 
 
 
Les activitats començaran a partir de dilluns, 2 d’octubre. 
 
Per tal de poder participar en les activitats caldrà haver omplert totes les dades precises de la fitxa d’inscripció 
i satisfer l’import en concepte de 1r pagament (excepte acollida). 
 
El pagament de les quotes es realitzarà trimestralment mitjançant domiciliació bancària en les següents dates: 
 
   1r trimestre del 15 al 30 de novembre de 2017 

  2n trimestre de l’1 al 15 de febrer de 2018 
   3r trimestre  de l’1 al 15 d’abril de 2018 
 
Els rebuts impagats (retornats del banc o efectius fora de termini) tindran un recàrrec de 3€. No es permetrà 
l’accés a les activitats als nens/es amb rebuts pendents de pagament. 
 
En cas de baixa d’una activitat s’haurà de pagar l’import del mes o mesos iniciats, excepte l’activitat de 
piscina que caldrà pagar el trimestre sencer. 
 
La recollida dels nens/es de l’escola que participen en les activitats a les 16.45 h s’iniciarà el mateix dilluns 2 
d’octubre, sent recollits pels monitors de les activitats a les 16.30 h. 
 
Per a facilitar el bon funcionament de les activitats, no és permès que els pares accedeixin a la instal·lació 
durant l’horari d’activitat. A final de curs, es realitzaran festivals o jornades de portes obertes. 
Únicament els dies de portes obertes i festivals es permetrà fotografiar o filmar l’activitat dels nens/es. 
 
En cas de pluja, quedaran suspeses les activitats que es realitzin a la pista exterior, tanmateix el monitor 
restarà a la instal·lació durant l’horari d’activitat realitzant activitats complementàries. 
 
La sortida, un cop acabada l’activitat, es farà per la porta del carrer Viladomat. 
 
Recomanem avisar, en la mesura que sigui possible, de la no assistència a l’activitat. El nen/a que marxi sol a 
casa al finalitzar les activitats extraescolars, haurà de portar una autorització signada pels seus pares/tutors. 
Disposeu de notes d’avís de no assistència i d’autorització per marxar sol un cop acabada l’activitat, que 
podeu demanar a la coordinadora d’extraescolars. 
 
Les activitats s’organitzaran seguint el calendari escolar. En els dies de festa de “lliure disposició” del Centre, 
les activitats extraescolars quedaran suspeses. 
 
Els nens/es han de portar roba esportiva per a realitzar l’activitat.  
 
Per a les activitats realitzades dins el gimnàs els nens/es han de portar un calçat diferent del que utilitzen per 
anar pel carrer (sola neta). 
 
Activitats com la gimnàstica rítmica o el patinatge requereixen d’una equipació específica. Informarem de les 
necessitats els primers dies d’activitat. 
 
Per a jugar els partits de bàsquet és obligatori portar la vestimenta representativa del centre. Les equipacions 
(per aquells que no la tinguin) cal encarregar-la: 
 

Lloc:  Víctor Sport. Aragó,375 (cantonada Roger de Flor) 
 

Dies:  De dilluns a dissabte a partir del 12 de setembre 
 

Horari:  De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h 
  Dissabtes de 10 a 13.30 h 
 

 Cost:  Bàsquet: 29,50€ (Samarreta, pantaló i estampació dorsal) 
 

Caldrà abonar l’equipació en el moment d’encarregar-la. Les equipacions triguen un mínim de 15 dies a ser 
lliurades. 
 



 
 
Els jugadors/es que no tinguin número de dorsal, podran encarregar l’equipació, però serà el primer dia 
d’activitat quan l’entrenador/a assignarà el número amb el que jugarà. La coordinadora serà la responsable de 
comunicar a la botiga els números assignats. 
 
Una setmana abans d’iniciar la lliga escolar del CEEB, els nens/es participants rebran el calendari amb els 
dies de competició, la normativa de funcionament i una autorització que caldrà signar per part dels pares o 
tutors. 
 
 

Piscina Aiguajoc 
 
Tots els participants obligatòriament seran acompanyats pels monitors de l’AEE a la piscina. 
 
No es permesa l’entrada de pares i mares als vestidors, els monitors són els responsables d’ajudar als 
nens/es a canviar-se i acompanyar-los a la piscina restant amb ells durant tota l’activitat. 
 
Els pares hauran d’anar a recollir els seus fills/es a la piscina un cop acabada l’activitat. La recollida es farà a 
la porta de la piscina a les 18 h. Centre Esportiu Aiguajoc (Borrell, 21). 
 
Els dies de pluja l’activitat no se suspendrà, cal preveure, un impermeable per realitzar el desplaçament fins a 
la piscina. En cas que preferiu que el nen/a resti a l’escola haureu de notificar-ho abans de les 16.15 h. La 
recollida dels que s’hagin quedat a l’escola serà entre a les 17.45h coincidint amb l’acabament de l’acollida. 
 
Pel bon funcionament de l’activitat els nens/es no podran berenar abans de l’inici de la mateixa. 
 
En cas de baixa la quota trimestral no es retornarà. 
 
Per a realitzar l’activitat cal: banyador, calçat de bany, tovallola o barnús i casquet de bany. El nen/a que no 
vingui correctament equipat NO podrà realitzar l’activitat. 
 
Tota la roba haurà d’anar marcada. La instal·lació no es fa responsable de la roba i objectes perduts. 
 
 

Acollida  
 
Per fer ús de l’acollida regular cal haver formalitzat la inscripció especificant la preferència de matí o tarda, 
dies i horari desitjat. 
 
El pagament de l’acollida puntual es farà directament a la coordinadora. 
 
El servei d’acollida matinal s’inicia a les 8 h i l’entrada d’alumnes podrà fer-se fins les 8.50 h 
ininterrompudament. 
 
Per la tarda, les sortides es faran únicament a les 17.45 h. La recollida a partir d’aquest horari implicarà haver 
d’abonar 1 h d’acollida extra; tanmateix arribar tard reiteradament implica la baixa de l’activitat. 
 
En cas de fer ús de l’acollida puntual de tarda, cal avisar per escrit,en la mesura que sigui possible, a la 
coordinadora i a l’escola. 
 
Recordeu que per a demanar més informació o per a qualsevol modificació de dades, canvi o baixa de 
l’activitat cal adreçar-se: 

 

Coordinadora d’activitats: Olga Garcia 

Horari:   de dilluns a dijous  

    de 16.45 a 18.30 h  

 
o podeu trucar al tel 933 248 442 / 661 401 114 en el mateix horari o contactar amb nosaltres a través de l’e-
mail a contacta@ae-eixample.cat 
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