REGLAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA BALOO
INSCRIPCIONS
Realitzar la inscripció suposa haver llegit i acceptat aquest reglament.
Les inscripcions es faran preferentment online o a la secretària de l’AMPA (Bea), els dies i hores que s'indicaran. El cost de l’activitat queda dividit
en 8 quotes, d’octubre a maig, que es cobraran pel rebut de l'AMPA de la manera habitual.
Si alguna família queda afectada per la cancel·lació d’una activitat, podrà inscriure's en una nova activitat amb places disponibles o, si ho prefereix,
se li retornarà l'import.
Per a persones alienes a l’escola, es cobrarà un pagament addicional equivalent a la meitat de la quota de l’AMPA. Aquest pagament s’haurà de fer
efectiu al fer la inscripció i serà un de sol per família, independentment de les activitats i nombre de germans inscrits. Aquesta quota queda
anul·lada en els casos de conveni entre les AMPES de diferents escoles.

BAIXES
Els alumnes inscrits a qualsevol activitat podran demanar la baixa incondicional durant les dues primeres sessions. Passades aquestes dues
jornades només s’acceptaran baixes per causes que s'hauran de justificar amb certificat mèdic o si es produeix una nova alta en la mateixa
activitat. En el cas de més d'una petició, es donarà prioritat a la que s'hagi comunicat amb anterioritat, per escrit o per correu electrònic, a la
secretària de l’AMPA i a la comissió d’extraescolars: ampa@escolabaloo.cat

extraescolarsampa@escolabaloo.cat

INFORMACIÓ I ALTRES QÜESTIONS
Per a qualsevol qüestió administrativa (altes, consultes, rebuts....) les famílies s'hauran d'adreçar a la secretària de l’AMPA en horari d’atenció a les
famílies. Per suggerències, reclamacions, baixes o d’altres qüestions s’haurà de fer per correu electrònic a les adreces mencionades anteriorment.

CALENDARI
Les activitats extraescolars, i els serveis de SAM/SAT només es podran posar en funcionament amb un mínim de 10 inscripcions. En cas de no
arribar a aquest mínim, es consultarà a les famílies afectades si volen assumir la diferència de preu. Tan bon punt es formalitzin noves altes a
l'activitat, es reduirà el cost de forma progressiva, fins al preu indicat al full d'inscripcions.
Les activitats extraescolars començaran el primer dia d’octubre i finalitzaran el dia 31 de maig.
Els serveis de SAM i SAT començaran el primer dia del curs escolar i finalitzaran l’últim dia del curs pel SAM i l’últim dia de jornada partida pel SAT.
En cas de què es vulgui utilitzar un d’aquests serveis de forma puntual caldrà comunicar-ho a la secretària de l’AMPA.

PLUJA
Les activitats que organitzem a l’escola, en cas de pluja es realitzaran en un espai alternatiu, ja sigui al gimnàs o al porxo.
Els monitors responsables de l’acompanyament a la piscina decidiran, si plou, si porten els nens a les instal·lacions de les Llars Mundet. Si
finalment l'activitat s’anul·la es farà saber a les famílies. Els monitors es quedaran amb els alumnes a l'escola fins que els pares hagin pogut anarlos a buscar. L'horari màxim serà el mateix que si l'activitat s'hagués realitzat normalment, és a dir les set de la tarda.

PORTES OBERTES
Durant el curs es comunicaran els dies de portes obertes de les activitats extraescolars.

IMPORTANT
Qualsevol assumpte que els pares creguin que els monitors i responsables en l’acompanyament han de saber per al correcte desenvolupament de
l’activitat per part dels seus fills –al·lèrgies, malalties, etc.- s’haurà d’informar a la comissió d’extraescolars per escrit.
Ningú que no estigui al corrent de pagament de totes les quotes de l'AMPA i de les activitats extraescolars podrà fer-ne ús. El mal ús de les
instal·lacions i/o material, i el comportament inadequat envers els responsables de les activitats o els companys per part dels alumnes podrà ser
motiu de cessament de l'activitat. Pel bon funcionament de les activitats i l’organització dels diferents grups, és molt important realitzar les
inscripcions en els terminis establerts i que hi hagi una assistència regular de l'alumne a l’activitat.
És imprescindible marcar tota la roba dels nens i nenes que realitzen l’activitat de natació per poder facilitar i agilitzar la tasca de les persones que
els ajuden a canviar-se.
NOTA
L’AMPA demana subvencions i ajuts per reduir el cost de les activitats que organitza. Per a poder obtenir aquestes ajudes és necessària una relació
dels alumnes participants. D'acord amb la llei, per poder donar aquesta informació, és requisit necessari l'autorització de la cessió d’aquestes
dades (nom, cognoms i activitats a les que participen). Per tal d’agilitzar aquest tràmit s'inclourà al full d’inscripció l’autorització corresponent.
Per fer efectiva la inscripció s’haurà d’acceptar aquest reglament.

