
NORMATIVA  
EXTRAESCOLARS 

2022-23 
 

Per accedir a les activitats extraescolars cal ser soci/a de 

l’AFA i estar al corrent de pagament de la quota 

corresponent i de les quotes d’activitats de trimestres i 

cursos anteriors.  

1.CALENDARI 

Les activitats extraescolars començaran el dia 3 d’octubre 
del 2022 i finalitzaran el dia 2 de juny del 2023. 

No hi haurà activitats extraescolars en els períodes no 
lectius (nadal i setmana santa) ni els dies de lliure 
disposició. 

2. INSCRIPCIONS 

Les famílies hem de fer la preinscripció de les activitats extraescolars a través del 
software de gestió de l’AFA  Ampasoft: https://afagranes.ampasoft.net 

NOVETAT: Les inscripcions son trimestrals. 

La primera setmana de cada trimestre els nens/es poden provar l’activitat escollida 
(prèvia preinscripció a l’aplicació ampasoft). En cas de no voler formalitzar la inscripció 
definitiva cal que ho comuniquem mitjançant un correu electrònic a l’AFA 
(afagranes@gmail.com) aquella mateixa setmana. Altrament la inscripció quedarà 
formalitzada i es cobrarà la quota trimestral.  

Les activitats extraescolars només començaran amb un mínim d’alumnes diferent segons 
l’activitat i caldrà mantenir aquest mínim d’alumnes durant tot el curs.  
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EXTRAESCOLARS 2022-23 

PER EDUCAR UN SOL INFANT CAL TOTA LA TRIBU 
 

El projecte educatiu de l’AFA Granés dona forma a les activitats i accions que es gestionen des 

de l’associació i de les que gaudeixen tots els infants i famílies sòcies, així com tots els membres 

de l’escola encara que no en siguin socis. 

Treballem en sintonia amb el model educatiu de l’escola que es fonamenta en una educació 

pública, laica, catalana i de qualitat. Els nostres valors fonamentals són: 

· La comunicació respectuosa promovent 

l’empatia i la cerca de solucions. 

· La coeducació i la inclusió a tots nivells. 

· La convivència entre totes les companyes i 

companys, el respecte a les diferències i l’amistat. 

· La participació de tots els nens i nenes de 

l’escola i dins els grups. 

· L’actitud de cooperació i servei als altres. 

· El respecte i la cura de l’entorn, els recursos i els 

materials que compartim. 

· El treball en grup cooperatiu i col·laboratiu. 

· La promoció de l’autonomia i el creixement de 

cada infant segons les seves possibilitats de cada 

moment. 

· El desenvolupament emocional. 

· L’ús de la llengua catalana com a llengua 

d’aprenentatge i de comunicació. 
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Les preinscripcions del primer trimestre es tancaran el dia 29 de setembre. En el cas que 
hi hagi més sol·licituds de preinscripció que places disponibles s’intentarà obrir un 
segon grup en el mateix horari. En cas de no poder obrir un segon grup en el mateix 
horari es farà un sorteig el dia 29 de setembre, coincidint amb la reunió mensual de 
l’AFA. El protocol que se seguirà per fer el sorteig s’informarà amb antelació a les 
famílies afectades. 

Els alumnes que no entrin per sorteig al grup passaran a formar part d’una llista d’espera 
amb l’objectiu  de: 

● Obrir un segon grup  si s’arriba a un mínim d’alumnes en un horari diferent de 
l’inicial. 

● Poder cobrir les vacants que puguin quedar al llarg del curs escolar.  

Un cop establerts els grups per a cada activitat restaran obertes les preinscripcions 
durant tota la resta de curs per tal de poder cobrir vacants i/o obrir nous grups. En 
aquest cas es respectarà sempre l’ordre de preinscripció. 

Per a propers cursos, en cas de que la demanda superi l’oferta en una activitat, tindran 
prioritat aquells alumnes que hagin participat durant tot el curs anterior a aquella 
activitat.  

És d’obligada comunicació en el moment de fer la preinscripció qualsevol malaltia o 
circumstància que pogués afectar al correcte desenvolupament de l’activitat per part de 
l'alumne. 

3. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

Activitats migdia 

Les activitats de migdia es realitzaran de 13:30 a 14:30h. 

Els infants que es queden al menjador, i facin alguna activitat de migdia,  dinen en el 
primer torn de 12:30 a 13:30h i els monitors/es de l’activitat els vindran a buscar al pati i 
els acompanyaran un cop finalitzada l’activitat. 

Els infants que no es queden al menjador, cal que estiguin ben puntuals a les 13:30h a la 
porta Lluís Vives nord i cal recollir-los també ben puntuals a les 14:30h a la mateixa 
porta. 

 2



Activitats tarda 

En acabar la jornada escolar a les 16:30h tots els nens/es que fan activitats extraescolars 
disposen de 30 minuts per berenar abans de començar l’activitat. El berenar s’ha de dur 
de casa. 
El monitoratge de l’estona de berenar està inclòs en l’activitat extraescolar, tanmateix si 
alguna família vol recollir als seus fills/es i berenar amb ells, ho pot indicar al full 
complementari d’inscripció d’extraescolar (annex1). 

Els infants que sí es quedin a berenar un cop finalitzada la jornada escolar aniran a 
l’espai d’acollida. Les monitores d’acollida aniran a buscar a la classe als infants de P3 a 
2n (inclosos) per dur-los a l’espai d’acollida. De 3r fins a 6è els infants aniran sols des de 
la classe a l’espai d’acollida. 

Hi ha activitats en les que el propi monitor de l’activitat els acompanyarà durant l’estona 
de berenar i d’allà ja marxaran a l’espai on es faci l’activitat. 
Hi ha activitats en les que els infants berenaran a l’espai d’acollida amb les monitores 
d’aquest espai i a les 16:55 els monitors/es de l’activitat els recolliran i se’ls enduran a 
l’espai on es realitza l’activitat. 
S’informarà a les famílies de cada activitat extraescolar com funcionarà en el seu cas 
concret. 

Les activitats extraescolars començaran  17h i finalitzaran a les 18h. 

4. SORTIDA DELS INFANTS ACABADA L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

TARDA 

Un cop finalitzada l’activitat extraescolars els nens i nenes seran acompanyats fins la 
porta nord del carrer Lluís Vives (cantonada Ramon Llull). 
Caldrà una autorització expressa per escrit en el cas d’aquells nens/es majors de 8 anys 
que ja marxin sols a casa (annex 1) Si no s’arriba a temps de recollir un infant cal avisar 
mitjançant whatsap al mòbil de l’AFA d’acollida (691907242). Altrament se seguirà el 
protocol de l’escola per aquests casos. 
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5. PAGAMENTS 

El pagament de la quota es farà la segona setmana de cada trimestre mitjançant 
domiciliació bancària. 

Si l’entitat bancària ens retorna el rebut, s’haurà de liquidar en un termini màxim de 15 
dies. En cas contrari, el nen/a serà donat de baixa automàticament de l’activitat, havent 
d’assumir igualment la quota d’un mes  i les despeses per devolució del rebut. El deute 
de les quotes suposa la baixa automàtica de l’activitat de l'alumne. 

6. BAIXES 

Per a cursar la baixa de qualsevol activitat extraescolar, cal enviar un correu electrònic a 
l’afa (afagranes@gmail.com) indicant nom i cognoms del nen/a, curs i l’activitat a la que 
es vol donar de baixa. 

Les baixes que se sol·licitin durant un trimestre, tindran efecte al trimestre següent. Si un 
infant no gaudeix de l’activitat durant tot el trimestre en el que s’ha inscrit no es 
retornarà cap part proporcional de la quota d’aquell trimestre. 

7. DIES RECUPERABLES 

Si per raons justificades una activitat ocasionalment no es pot dur a terme (pluja intensa 
en activitats exteriors, malaltia o absència del monitor/a...), es realitzarà una altra 
activitat alternativa i/o es proposarà un dia per recuperar l’activitat segons possibilitats. 

8. ABSCÈNCIES 

Si un infant no pot venir un dia a l’activitat extraescolar, cal que s’avisi al monitor 
mitjançant el canal de comunicació que aquest estableixi amb les famílies a l’inici de 
curs, o bé enviant un whatsapp al mòbil de l’AFA d’acollida (691907242). 

L’AFA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi 
nombre suficient de participants, i de fer canvis en la programació i horaris, quan per 
causes justificades sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb l’antelació suficient. 
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ANNEX 1: FORMULARI COMPLEMENTARI D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 

DADES INSCRIPCIÓ  

Jo……………………………………………………………………… amb DNI ………………………… com a mare, pare, 
tutor de ………………………………….................................................................…… 
que par5cipa a l’ac5vitat de …………………......……………els dies ……………...............…………… 
faig constar les següents informació en relació al desenvolupament de l’ac5vitat: 

En relació a l’estona de berenar (només acFvitats tarda): 
• El meu fill/a farà ús de l’acollida per a l’estona de berenar. 
• El meu fill/a NO farà ús de l’acollida i vindrà directament a les 17h a l’ac5vitat. 

En relació a la sorFda un cop finalitzi l’acFvitat (només acFvitats tarda): 

• Les persones autoritzades a recollir el meu fill/a són 

• El meu fill/a és major de 8 anys i l’autoritzo a marxar sol a casa    Sí ▢   

Drets d’imatge: 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies i/o 
filmacions corresponents a l’ac5vitat extraescolar de l’Escola Dolors Granés de Cardedeu, sempre 
que la seva difusió 5ngui per finalitat donar a conèixer l’ac5vitat. 

 Sí ▢    No ▢ 

Observacions 

He llegit la norma5va d’extraescolars de l’escola Granés 2022/2023 i accepto les condicions de 
par5cipació a les ac5vitats. 

Cardedeu, a _____de___________de 20__ 

Signatura del tutor/a legal

Nom i cognoms Paren5u
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