Associació de Famílies d’Alumnes
del CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda
Carrer Comarca, 83-85
08700 Igualada
NORMATIVA EXTRAESCOLARS
Aprovada en el 9 de març de 2022 en Assemblea Extraordinària
NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA
La convivència dins l’aula o l’espai on es realitza l’activitat és responsabilitat del monitor/a que
la imparteix, i cal que segueixi les següents premisses:
- Les aules o els espais han d’estar nets i endreçats, i no s’hi podrà menjar
- Els alumnes han de respectar els altres, el mobiliari i el material, guardar silenci i atendre i
complir les instruccions del/de la monitor/a
- Els alumnes no podran quedar-se sense supervisió d’un/a monitor/a
- S’haurà de ser puntual en iniciar i acabar l’activitat.
- La recollida dels infants després de les activitats per part de les famílies has de ser a l’hora
indicada de finalització de les activitats. L’AFA es reserva el dret d’emprendre mesures en cas
de les impuntualitats reiterades en les recollides dels infants.
- Finalitzada l’activitat, l’espai i el mobiliari utilitzat haurà de quedar en perfectes condicions per
tal de ser emprat per qualsevol altre usuari autoritzat (si se’n genera algun dany o desperfecte,
es posarà en coneixement de l’AFA.
- Per donar unes bones garanties de servei i atenció a tots els infants usuaris de les
extraescolars, els alumnes amb necessitats educatives especials –amb Dictamen, amb informe
de l’EAP i atesos per la figura d’un vetllador a la classe-, no podran fer ús de les extraescolars
sense vetllador ni prèvia autorització de l’AFA.
INCIDÈNCIES EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Per a un bon funcionament de les activitats, cal establir uns criteris que orientin als monitors/es
per tal, si és el cas, que es puguin aplicar mesures correctores quan el comportament d’un
alumne ho exigeixi.
En cap cas podran ser mesures contra la integritat física ni la dignitat personal.
CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
Són les següents:
- Desconsideració vers companys i/o monitors
- Atemptar contra el mobiliari o material dels companys o del centre
- L’alteració del funcionament normal de l’activitat:
o Baralles
o Desobeir les indicacions del monitor/a
Les conductes més greus són:
- Agressió física o verbal contra alumnes o monitors
- Deteriorament intencionat de material o objectes de companys o del centre
- Mal comportament reiterat
- Sostracció d’objectes
ACTUACIONS A FER EN CAS D’INCIDÈNCIES
Després d’escoltar l’alumne/es implicats:
- Amonestació verbal per part del monitor
- Comunicat escrit amb acusament de rebuda a les famílies explicant la conducta
- Reunió del monitor amb la família, amb la presència d’algun membre de la Comissió: el
resultat de la reunió serà la presa de la mesura correctora a aplicar
- Si no canvia l’actitud de l’alumne després dels passos anteriors, la Comissió podrà expulsar
temporalment, o definitivament, l’alumne de l’activitat on s’ha succeït la conducta, valorant si cal
també l’expulsió de la resta d’activitats extraescolars (cal comunicar l’expulsió una setmana
abans de la següent sessió de l’activitat).
COMUNICAT ESCRIT A LES FAMÍLIES
Es farà arribar un comunicat d’incidències (Mail i sinó és possible carta ordinària) quan la
conducta de l’alumne ho requereixi.
Es farà per triplicat: una còpia per la família, una amb acusament de rebuda (que es quedarà
l’AFA), i l’altra per a la Direcció de l’Escola.
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El comunicat d’incidència ha de constar de:
- Nom i cognoms de l’alumne/a.
- Els fets imputats.
- La data dels fets.
- Nom i cognoms de qui redacta el comunicat d’incidència.
- Destinataris.
- Propostes de resolució.
- La valoració de la responsabilitat del nen/a especificant agreujants o atenuants de la seva
conducta.
- Les sancions aplicables, si cal.
Aquest comunicat s’entregarà al Coordinador de l’AFA perquè el faciliti a la família i quedarà
registrat al full corresponent les extraescolars.
Resguard a retornar per parts dels pares/tutors:
Assabentat de les normes establertes per la convivència dins el servei d’extraescolars de
l’escola i organitzades per l’AFA RC:
Jo,
EN/NA.............................................................................................com a pare/mare/tutor de:
fill/a....................................................................................................................... curs: .................
estic d’acord en que es compleixin les sancions abans esmentades.
Signatura del pare/mare/tutor

Igualada, a ......... de ........................................... de 2022.
La coordinadora comprovarà que el resguard del comunicat sigui retornat al centre dins del
període establert (1dia).

Vots a favor: 12
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Per deixar-ne constància, firmen
Manel roca – President AFARC
Raquel Leiro – Vicepresidenta AFARC
Cristina Gràcia – Tresorera
Marta Pons - Secretaria

