NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER
L’AMPA DE L’ESCOLA EL CIM
1. L’activitat comença el dia 1 d’octubre i finalitza el 31 de maig. Els festius són els
mateixos que realitza l’escola. Els primers dies de juny s’organitza la diada final de
curs.
2. És imprescindible tenir al corrent la quota de l’activitat així com la quota de soci de
l’AMPA. L’impagament de la quota significa l’exclusió del nen en l’activitat.
3. Totes les activitats estan orientades a treballar el concepte d’equip. L’AMPA fixa com a
principal objectiu que els nens practiquin esport, no prioritzant el resultat de la
competició.
4. Tenint en compte que les pistes de què disposem són únicament el pati de l’escola,
l’activitat pot quedar suspesa en cas de pluja o no poder disposar de la pista en
condicions òptimes.
5. Davant la manca d’espais ens veiem amb la necessitat de traslladar activitats a altres
instal·lacions fora de l’escola El trasllat del nen i la seva custodia fins a l’inici de
l’activitat li correspon als pares.
6. Els participants han de venir a l’hora d’inici i han de ser recollits a l’hora de finalitzar
l’activitat. No complir els horaris, pot significar molèsties a d’altres activitats o als
monitors que no poden plegar a la seva hora.
7. A les tardes la porta de ferro es tancarà amb clau a les 17:15h, ja que iniciem les
activitats a les 17:10h.
8. Si el o la participant no pot assistir a l’activitat s’ha d’avisar al monitor/a.
9. En l’activitat d’inici patinatge és necessari que vingui un adult a les 17:00h per ajudar al
nen o nena a posar-se els patins.
10. Els nens/es de que venen a segona hora de Taekwondo i necessitin canviar-se de roba
poden entrar per la porta de la rambla a partir de les 17:50 (si entren en grup millor).
Es poden canviar al passadís del menjador on hi ha dos bancs.
11. En cas de suspensió, sempre que no s’hagi pogut preveure, el monitor o un membre
de l’AMPA estarà a l’escola, per tal que el nen no es quedi sol, fins a l’hora prevista de
finalització de l’activitat. (Cal tenir en compte que no tenint accés a dintre de l’escola
en horari d’extraescolars, els nens restaran sota el porxo).
12. L’AMPA distribuirà els nens en equips i aquest s’inscriuran en la competició que
organitza el Consell Esportiu del Garraf. (Basquet, Futbol sala i Patinatge)
13. Tot i que per la competició els equips són fixos tot l’any, a criteri dels monitors i amb el
consentiment de l’AMPA, poden entrenar dos equips junts compartint la instal·lació.
14. El Taekwondo esta dirigit per la Mestra en arts marcials Marta Calafell qui acomodarà
l’activitat buscant el màxim rendiment per tots els participants. També ens ofereix la
possibilitat de realitzar els exàmens per obtenir els cinturons que acrediten el nivell del
participant.
15. Per la confecció dels equips els criteris que s’estableixen són: Mantenir en la mesura
del possible els equips amb els jugadors que el componien l’any anterior. Les noves
incorporacions es procuraran inscriure en els equips més afins per curs i edat. Es
prioritzarà que cada nen estigui en un equip que competeixi en la categoria que li
correspon per edat.

16. Els partits es juguen preferentment en dissabte, poden donar-se el cas que alguna
escola o per algun ajornament, es jugui entre setmana. (Basquet i Futbol sala)
17. Els partits són dintre de la comarca del Garraf. La responsabilitat del transport dels
jugadors és dels pares, així com la seva custodia abans i després del partit.
18. El vestuari per entrenar és lliure, però ha de ser roba esportiva. Basquet i Futbol:
L’equipació per als partits es poden adquirir a la secretaria de l’AMPA. Patinatge: per
als balls el vestuari ho decideix l’AMPA, procurant sempre no encarir gaire l’activitat.
En el taekwondo, a més, s’ha de portar el cinturó que li acredita el nivell. L’exhibició
prevista per final de curs així com el vestuari per poder realitzar els exàmens de nivell
ha de ser el kimono.
19. Tots (monitors, jugadors, pares i acompanyants) representen l’AMPA i l’ESCOLA, per
tal motiu, una conducta incorrecta pot significar l’exclusió de l’activitat.
20. Per poder ser inscrits cal portar una fotografia mida carnet i fotocòpia de la Tarja
Sanitària, així com la signatura de les autoritzacions de sortides i drets d’imatge.

