
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE L’AFA DE L’ESCOLA
TORRENT DE CAN CARABASSA

PERTINENÇA A L’AFA

El fet de matricular-se a l’escola ja dóna el dret de pertànyer a l’AFA.

Les famílies sòcies de l’AFA, han de tenir en compte el següent:

- Al llarg del curs hi haurà tres cobraments amb els epígraf “AFA” (per família) i “Funcionament
i gestió de l'AFA” (per infant), que cobreixen les despeses de circulars, xerrades, comunicació,
quota i assegurança de la FAPAC, material fungible, la part proporcional del sou de secretaria
i gestoria i altres conceptes relacionats amb les activitats de l'associació. Aquest pagament no
es fa si no es pertany a l’AFA.

- Les famílies sòcies tenen el dret de participar en les reunions de la Junta, en l’Assemblea
General  anual,  en  qualsevol  assemblea  extraordinària  i  en  qualsevol  altra  activitat  de
qualsevol naturalesa convocada per l’AFA.

- Les famílies sòcies de l'AFA tindran els següents descomptes en les quotes dels serveis: un
5% en el cas del servei de menjador i un 15% en la resta de serveis (acollida, extraescolars i
natació). També es beneficiaran d'aquest descompte les famílies que participen a l'activitat de
piscina i han obtingut una beca per assistir-hi.

MENJADOR

Pagaments:  
El pressupost del servei de menjador contempla les despeses per tot el curs, des del mes de
setembre fins el mes de juny. Per tant, les quotes aprovades corresponent a l'ús del servei des
del primer fins al darrer dia del curs. 

El servei de menjador disposarà de dos preus: fixes i esporàdics.

El preu /dia per a fixes discontinus de 4 dies a la setmana serà el mateix que el preu/dia per a
fixes. El preu de fixes- discontinus d’1, 2 o 3 dies a la setmana serà el mateix que el preu/dia
per a esporàdics. El servei de fixes- discontinus s’oferirà sempre i quan siguin sempre els
mateixos dies de la setmana.
L’assistència de 4 o 5 dies a la setmana tindrà el preu de fix.

Les quotes del servei per a fixos estan ajustades preveient que es tracta d’un servei de llarga
durada; per tant, els costos del servei estan calculats per al nombre total de dies lectius del
curs,  i estan repartits en 10 quotes (setembre i juny mitges quotes), independentment dels
dies lectius que tingui cada mes.

Aquest sistema fa indispensable que l’alumne que s’inscrigui als servei de menjador ho faci
per a tot el curs. En cas de donar-se de baixa del servei durant el curs, es calcularà el total de



dies lectius que se n'ha fet ús. Si la utilització ha estat per sota del 60% de dies lectius del
total  del  curs,  es  recalcularà  el  preu  del  cost  de fix  discontinu  i  es  cobrarà  amb efectes
retroactius, tal i com marca la normativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Si més tard es torna a donar d'alta el mateix infant, caldrà que aboni l'import de 60
€ per sufragar les despeses que s'han causat.

Quan un infant estigui malalt, es tornarà el preu equival.·lent del menú a partir del 4t dia de
baixa consecutiva.

Per  al  pagament  del  servei  per  l’ús  esporàdic  es  poden  comprar  tiquets  a  secretaria  o
mitjançant cobrament per rebut a final de mes. 

Altres aspectes
Les famílies amb infants afectats amb intoleràncies o al·lèrgies a algun aliment ho hauran de
comunicar per escrit, acompanyat del corresponent certificat mèdic amb el detall dels aliments
que no tolerats i, si és temporalment, amb la seva durada.

En el cas de situacions cròniques no cal fer la comunicació anualment.

L'infant que esporàdicament ha de fer règim també ho haurà de comunicar per escrit indicant
el nombre de dies que el farà i el tipus de dieta.

ACOLLIDA DE MATINS, MIGDIES I TARDES

L'acollida de matí funciona des de les 7.30 fins les 9:00 h, la de tarda des de les 16:30 fins a
les 17.30 h i la de migdia de 12.30 a 13.30h  i de 14 a 15h
Aquests serveis podran ser ajustats en qualsevol cas a un canvi d’horari lectiu de l’escola
previ avís a les famílies. 

El pressupost dels serveis d'acollida contempla les despeses per tot el curs, des del mes de
setembre fins el mes de juny. Per tant, les quotes aprovades corresponen a l'ús del servei des
del primer fins al darrer dia del curs.  

Les quotes del servei per a fixos estan ajustades preveient que es tracta d’un servei de llarga
durada; per tant, els costos del servei estan calculats per al nombre total de dies lectius del
curs, i estan repartits en 10 quotes (setembre i juny mitges quotes), independentment dels
dies lectius que tingui cada mes.

Per al  pagament del  servei  per l’ús esporàdic es poden comprar tiquets a secretaria  o al
mateix servei d'acollida, o mitjançant cobrament per rebut a final de mes. 

Aquest servei no es contempla per setmanes ni en fraccions horàries.



NATACIÓ

Quan l'horari de piscina finalitzi dins l'espai migdia, només es deixarà als infants anar sols a
casa des de les instal·lacions del SAFA si així ho expressa la família per escrit.

Els infants afectats de mol·luscos no podran assistir a natació ja que és un mitjà idoni per a la
seva propagació.  Si es té alguna afecció de pell  i  no és contagiosa s’haurà de portar  un
certificar mèdic on ho digui expressament.

Quan algun dia algun infant no pugui fer l’activitat ho haurà de comunicar per escrit. Si no fos
així se li prepararà un equip sencer de natació i anirà a fer la sessió. Aquesta roba de recanvi
haurà de ser retornada neta a l’escola al més aviat possible.

Les altes i baixes es faran trimestralment.

Tots els canvis que es vulguin realitzar de les diferents activitats que facin els infants s’hauran
de notificar per escrit via correu electrònic de la secretaria de l'AFA abans del dia 25 de
l'últim mes del trimestre. Les notificacions que es donin posterior a aquesta data tindran un
recàrrec de 5 euros en concepte de despeses d’administració.

EXTRAESCOLARS TARDA

Per tal que una activitat extraescolar es pugui dur a terme, ha de ser aprovada pel Consell
Escolar del centre.

Només es faran les activitats que tinguin un nombre suficient d'infants inscrits durant tot el
curs, de manera que si no és així, s’anul·larà malgrat que hagi estat oferida en el projecte
global del curs.

Cada activitat té també un nombre màxim de participants, en funció de la seva naturalesa, per
tal de garantir-ne la qualitat.

Per poder tenir coneixement de la demanda de l’activitat i dur a terme les contractacions dels i
les professionals necessàries, es farà una preinscripció provisional, amb caràcter indicatiu, en
les activitats programades per al curs següent. No és vinculant, però és sobre aquesta petició
inicial que es farà l’oferta definitiva al mes de setembre.

Als  infants  preinscrits  se’ls  garanteix  la  plaça,  sempre  i  quan  l’activitat  tingui  el  nombre
suficient de participants.

Al mes de setembre es farà la inscripció definitiva en el període que s’indicarà al començar el
curs. Per als casos en què hi hagi més demanda del previst, hi haurà una llista d’espera que,
per rigorós ordre d’inscripció, s'anirà rebaixant segons les baixes que es produeixin.

Totes les activitats programades a la tarda començaran 15’ després de finalitzar l’horari lectiu,
per tal que els infants puguin berenar. Quan acabi l’activitat, els participants esperaran al pati



de l'escola i les persones que els han de recollir hauran d'entrar fins on estaran esperant els
infants.
No es podran recollir abans si no s’ha comunicat amb antelació.

Els infants que els recullin persones diferents a les habituals hauran de dur una nota
amb l’autorització del pare/mare/tutor/a.

Les altes i baixes es faran trimestralment. Si un infant es dóna de baixa abans
d'acabar el trimestre, la família haurà d'abonar el trimestre complert.

Tots els canvis que es vulguin realitzar de les diferents activitats que facin els infants s’hauran
de notificar per escrit via correu electrònic de la secretaria de l'AFA abans del dia 25 de
l'últim mes del trimestre. Les notificacions que es donin posterior a aquesta data tindran un
recàrrec de 5 euros en concepte de despeses d’administració.

CASAL d'ESTIU

El Casal d'Estiu és una activitat que es durà a terme, sempre que es cregui necessari, per 
donar un servei a les famílies quan hi hagi algun període de vacances establert pel calendari 
escolar.

La informació concreta d’aquesta activitat es donarà abans de començar la inscripció i
es detallaran dates, modalitats, quotes i períodes d’inscripció.

Les famílies que tinguin dos o més rebuts pendents de pagament de qualsevol dels serveis que
ofereix l’AFA no podran inscriure’s en el casal.

REBUTS

Tots els rebuts seran generats per l’AFA Torrent de Can Carabassa.

Si els rebuts mensuals es paguen per finestreta hauran de ser saldats abans del dia 10 de
cada  mes  i,  si  han  estat  retornats  pel  banc,  abans  de  final  de  mes  amb  el  recàrrec
corresponent per les despeses generades.

Si s’acumula un rebuts impagat, automàticament l’alumne serà donat de baixa de les activitats
d'acollida de matí o de tarda, extraescolars i natació i únicament es podrà reincorporar quan el
deute hagi estat saldat.

Si una família acumula un màxim de 2 mesos de deute al servei de menjador, no podrà fer ús
del servei fins que el deute sigui saldat.

Si alguna família planteja a l’AFA una situació d’especial atenció, el seu cas serà estudiat per
la comissió econòmica i s’arribarà a un acord per fer efectiu el pagament en els terminis i en la
forma que s’estableixi, amb un compromís per escrit i amb la col·laboració de la direcció de
l'escola.
Al setembre s’aplicaran en els rebuts imports aproximats a les quotes de cada activitat,  a
l’espera de l’aprovació  de les noves quotes a l’Assemblea General Ordinària.  Després de



celebrar l’assemblea es regularitzaran en els rebuts les quotes aprovades (normalment al mes
de gener).

TIQUETS

Els tiquets d'acollida i menjador s’hauran de comprar a secretaria amb antelació o el mateix
dia abans que s’utilitzi el servei.

Si per causes imprevistes la família necessita aquest servei, el pot demanar telefònicament
(abans de les 10:30 h. si és el menjador) i se li cobrarà mitjançant rebut a final de mes.

 

HORARIS

Els horaris de sortida de les activitats extraescolars i acollida de tarda s’hauran de complir
escrupolosament. Si no fos així, es cobrarà una sanció per cada quart d’hora de retard que
serà igual al preu hora de servei de monitoratge vigent. La comissió econòmica determinarà la
forma de cobrament i la destinació de les sancions.

En els casos de reiteració continuada la Junta de l’AFA valorarà la continuïtat de l'infant en
aquesta activitat. Aquesta mesura es pren per evitar l’aplicació de la normativa que estableix
que, en cas que un nen/nena no sigui recollit pels seus adults responsables en el moment de
finalitzar l’horari escolar, el centre podrà demanar a la Guàrdia Urbana que se’n faci càrrec
fins a la localització dels adults, a fi de poder tancar el recinte escolar.

ALTRES

Medicacions: Quan un infant es troba malament els i les professionals no estan autoritzats a
donar cap tipus de medicació sense prescripció mèdica prèvia. S’avisarà la família perquè
vingui a recollir l'infant.

Si un alumne/a ha de prendre algun medicament, haurà d’estar marcat amb el seu nom, la 
dosi i l’hora de la presa, i portar la recepta mèdica.

Atenció mèdica: Si realitzant qualsevol de les activitats organitzades per l'AFA un infant es fa
mal i necessita atenció mèdica, s’avisarà la família i es valorarà si es porta a la mútua mèdica
en cas que l'activitat en disposi, o al CAP en cas contrari, o és la mateixa família qui el porta al
seu metge.

Davant d’accidents greus es trucarà directament al 112 i paral·lelament a la família.

SECRETARIA I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Durant el curs escolar:
Dilluns i divendres de 9 a 10 h. 
Dimarts i dijous de 16.40 a 17.40 h.



Durant el casal d'estiu:
Totes els matins de 9 a 10h.
Una tarda a la setmana, de 15.30 a 16.30h.

Telèfons:
Secretaria AFA: 93 407 40 15
Escola: 93 407 41 60

La comunicació amb la coordinadora de l'equip de monitors i  monitores serà dins del seu
horari  d’11:00  a  15:00  hores,  de  dilluns  a  divendres  o  bé  via  llibreta  casa/escola.  Les
comunicacions  amb  els  i  les  monitores  de  menjador  únicament  es  faran  via  llibreta
casa/escola per evitar que la monitora deixi el seu grup desatès per atendre el telèfon.

VIGÈNCIA

Aquest Reglament de funcionament intern està aprovat per l’Assemblea General de l’AFA del 
dia.....

El  Reglament  es  podrà  modificar  quan  les  circumstàncies  ho  requereixin,  a  petició  dels
membres de l’AFA que hi estiguin interessats. Després de presentar la motivació del canvi a la
Junta de l’AFA, aquesta ho presentarà en la següent assemblea ordinària per tal d’aprovar-ho
provisionalment fins la seva aprovació definitiva a l’Assemblea General.  En tos dos casos
l’aprovació caldrà que sigui per majoria simple.

Barcelona, 21 de desembre de 2017.


	PERTINENÇA A L’AFA
	MENJADOR
	ACOLLIDA DE MATINS, MIGDIES I TARDES
	NATACIÓ
	EXTRAESCOLARS TARDA
	CASAL d'ESTIU
	REBUTS
	TIQUETS
	HORARIS
	ALTRES
	SECRETARIA I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
	VIGÈNCIA

