
 

 

NORMATIVA 
 

1. En les activitats de tarda es prega als pares que estiguin atents a l’hora de 

començar i d’acabar l’activitat, especialment en aquells casos que  els alumnes 

no tenen suficient autonomia per entrar i sortir sols. 

2. Durant l’horari d’activitats només poden romandre a l’escola els alumnes que hi 

participen. 

3. Els alumnes que practiquen algun esport de competició s’han d’ajustar a les 

indicacions del monitor/a respectiu, per tal de saber el lloc i l’hora dels partits, els 

quals són establerts pel Consell Comarcal de l’Esport. Portar a l’alumne fins el lloc 

on el monitor/a convoqui l’equip i recollir-lo al final serà responsabilitat dels pares. 

4. Els organitzadors es reserven el dret d’anul·lar qualsevol activitat en cas de no 

haver-hi un nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa 

d’activitats, si és necessari. 

5. Els alumnes que interfereixin reiteradament en el bon desenvolupament de 

l’activitat amb un comportament inadequat perdran el dret a participar-hi. 

6. En cas que un nen/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, 

...)indiqueu-la a l’apartat d’observacions de la butlleta d’inscripció. 

7. Per poder participar en qualsevol activitat, cal estar al corrent de pagament. 

8. La devolució d’un rebut o l’impagament d’una quota farà que es doni de baixa 

l’alumne/a fins que es regularitzi la situació. 

9. En cas de devolució dels rebuts reiteradament s’aplicarà un recàrrec de 2 € per 

rebut retornat. Prèviament s’informarà a la família. 

10. Un cop iniciada l’activitat es pagarà el mes complert. La baixa/alta de l’activitat 

s’ha de notificar abans del dia 15 del mes en curs i comunicar-ho per escrit als 

organitzadors de l’activitat. 

11. La inscripció de l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica 

l’acceptaciótotal d’aquesta normativa. 

 

Trobareu tota la informació exhaustiva de l’oferta de cursos a la nostra web (durada 

de l’activitat, horaris, grups, monitor/a, preus, i ressenya de l’activitat, objectius…). El 

fulletó que passarem al setembre amb l’oferta de cursos només constarà d’activitats 

horaris, preus i full d’inscripció. Per tal cosa us convidem a consultar la web de 

l’AMPA que és: www.ampadominiqueslleida.org 


