INFORMACIÓ DEL FUNCIONAMENT
CURS 2011-2012

OBJECTIUS

Generar una oferta
educativa en el món dels
infants i joves més enllà
de l’àmbit escolar.
•

Vincular les activitats
extraescolars amb el
projecte educatiu del
centre.
•

Complir les funcions de
descans (relaxar-nos i
recuperar forces i serenor),diversió (passar-ho
bé trencant amb la rutina) i creixement personal (autoconeixement,
aprenentatge i socialització).
•

Crear una actitud autònoma, crítica i responsable, saber gaudir i restar
satisfet amb allò que es
fa, d’acord amb l’estil
metodològic de l’Escola
Pia.

Inici
Totes les activitats començaran el primer dia de curs, excepte la natació que
començarà el mes d’octubre (ja rebreu una circular).

Final
Totes les activitats, tant esportives com culturals, finalitzaran el darrer dia de
curs.

Inscripcions
•

Totes les activitats tenen un límit de places i es tindrà en compte
l’estricte ordre d’inscripció i haver realitzat l’activitat l’any anterior.

•

Si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s
modificada en la seva franja horària o, en els pitjors dels casos, fins
i tot es podria anul·lar.

•

En cas de realitzar la inscripció fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius, l’escola no podrà garantir la incorporació de
l’alumne/a a l’activitat.

•

Pagament, altes i baixes
•

El pagament es realitzarà a través del rebut de l’escola.

•

Per donar d’alta a un/a alumne/a a una activitat, un cop iniciat el
curs, s’haurà de parlar primer amb la coordinadora d’extraescolars.

•

Per donar de baixa a un/a alumne/a, s’haurà d’omplir un formulari
de baixa que trobareu a secretaria. La baixa s’haurà de donar com a
màxim 10 dies laborals abans d’acabar el mes, ja que sinó, no es
podrà retornar l’import del mes següent.

Important
Per a un millor funcionament de les activitats extraescolars, cap alumne/a podrà circular per l’escola lliurement durant l’horari no lectiu.
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