
 
 

NORMATIVA ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

 
• Les activitats extraescolars estan organitzades per l’AFA de l’escola Fabra i gestionades (la 

majoria) per la cooperativa Naïfar. 
 

• L’inici de les activitats extraescolars serà al mes d’octubre i finalitzaran al mes de maig. Les 
inscripcions es podran fer on-line del 12 al 26 de setembre. 

 

• Aquest curs 2022-23 s’oferiran extraescolars en horari de migdia (de 12:35h a 14:45h) i de 
tarda (de 16:30h a 18:00h). 

 

• Les activitats de tarda destinaran 15 minuts al berenar abans de començar l’activitat. 
 

• El nombre d’inscripcions mínim per iniciar l’activitat és de 8 alumnes. Si no s’arriba al mínim, 
l’activitat podrà ser cancel·lada. Els grups i dies també podran variar en funció de les 
inscripcions rebudes. 

 

• Es cobrarà matrícula a la inscripció de 10,00€/soci AFA i de 15,00€/NO soci AFA. Les 
famílies NO sòcies també tindran un increment en el preu de l’activitat de 5,00€/mes. 

 

• Les activitats s’abonaran mensualment. Un cop pagades no es tornarà cap import. 
 

• Per donar-se de baixa d’una activitat s’haurà de comunicar per correu a: 
extraescolarsfabra@naifarlleure.es abans del dia 5 del mes. 

 

• Els monitors i monitores recullen als infants d’Infantil a les respectives aules i als infants de 
Primària al punt de trobada. Es passa sempre llista d’assistència a l’inici de l’activitat. 

 

• Si un infant no pot assistir a l’extraescolar o teniu alguna incidència s’ha de comunicar a 
l’AFA, per telèfon al 691 96 68 74 o per correu a: ampaescolafabra@gmail.com . 

 

• La sortida de totes les extraescolars es farà per la porta de Primària. Els monitors i 
monitores acompanyaran als infants i els lliuraran a les famílies o persones autoritzades. 

 

• A partir de 3r curs, els infants poden marxar sols en finalitzar l'activitat sempre i quan les 
famílies ho hagin autoritzat de forma expressa per escrit a Naïfar o a l’AFA. 

 

• Si un infant mostra una actitud negativa envers l’activitat, el monitor o monitora ho 
comunicarà a les famílies i a l’administrativa de l’AFA. 

 

• No s’administrarà cap medicament sense recepta mèdica i sempre ho farà la persona 
  responsable de l’activitat. 

 

• Si després de l’hora de finalització de l’activitat alguna família no ha passat a recollir a 
l’infant, la monitora/r l'acompanyarà al despatx de l’AFA, on l’administrativa intentarà 
localitzar a les famílies o tutors/es. Si això no fos possible, s'avisaria a la POLICIA LOCAL 
per a que se’n faci càrrec. 
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