NORMATIVA EXTRAESCOLARS
Tota persona que vulgui participar a les extraescolars de l’escola ha de complir els següents
requisits:
1. El pagament de les quotes de les extraescolars s'han d'efectuar entre el dia 1 i 5 de cada
mes.(*)
2. El NO pagament d'un mes suposa la suspensió de l'activitat (*)
3. L'assegurança del nen/a s'ha de pagar abans de començar l'extraescolar (8,00€). En el cas
de no tenir notificació del pagament, el nen/a no podrà quedar-se a realitzar l'activitat.
S'haurà de fer-se càrrec pare/mare o tutor del nen/a.
4. Per inscripcions fora de termini:
a. S'haurà de notificar abans del dia 5 del mes que voldrà començar l'activitat el nen/a i
fer el pagament íntegre del mes de l'extraescolar.
5. Si el nen/a no es presenta a l'extraescolar NO l'eximeix de pagament o modificació del preu
mensual de l'activitat.
6. En cas que el nen/a es vulgui donar de baixa de l'extraescolar s'haurà d'informar a l'AMPA
abans del dia 25 del mes anterior. És a dir, si es vol donar de baixa al Març s'haurà de
notificar la baixa de l'extraescolar abans del 25 de Febrer.
a. Durant el transcurs del mes que dura l'extraescolar no es pot efectuar un canvi a un
altre extraescolar fins que no acabi el mes i notificant prèviament abans del dia 25
del mes actual.
7. En el cas que el nen/a es vulgui tornar a apuntar a una activitat després d'una baixa, s'haurà
d'efectuar un pagament de 5 € addicionals per gestions administratives d'assegurança i
matricula.
8. L'horari de l'extraescolar és de 16:30 h a 18:00 h (hauran de portar alguna cosa per berenar
des de casa). En cas que no es reculli al nen/a l'hora de la finalització de l'activitat, ni l'escola
ni el monitor/a es faran càrrec del menor. Passat 15 minuts de l'hora de recollida, per temes
protocol·laris s'haurà de notificar a la policia per fer-se càrrec del menor ( si abans no s'ha
notificat per motius greus).
9. Servei de bona tarda: En cas que un nen/a es quedi de manera esporàdica s'haurà de
notificar via mail (extraescolarsverdaguer@gmail.com) o whatsapp (Tel.659746809) abans de
les 16:00 h. El pagament s'haurà d'efectuar en efectiu a la recollida del nen al monitor/a.
10. Els nens i nenes de 4t,5è i 6è podran anar sols a casa sempre que s'hagi entregat
l'autorització prèvia que farem arribar.
11. Qualsevol falta de pagament quedarà registrada. En el cas que el nen/a es vulgui tornar a
apuntar a una extraescolar, s'haurà d'efectuar abans el deute pendent.

(*) Sempre es pot arribar a un acord en casos excepcionals estudiant cada cas.

