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ANNEX 1.- 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA D’OCI 

ACTIU, VOLS JUGAR AMB NOSALTRES? 
 

 Per poder participar en aquesta activitat, el primer 

dia que els nens/es hi vagin, hauran d’entregar la 

fitxa d’inscripció juntament amb l’autorització 

degudament complimentades al monitor. La signatura de 

l’autorització per part dels pares/mares i/o tutors 

comporta l’acceptació de les normes de funcionament 

del programa. 

 

 Així mateix per a que un nen pugui participar en el 

programa sempre haurà de presentar a la monitora el 

carnet, degudament complimentat i signat pel pare/mare 

o tutor. 

 

 Un cop entregada la fitxa d’inscripció, en el cas que 

el pare/mare o tutor decideixi no autoritzar a que el 

nen/a continuï participant en aquesta activitat, ho 

haurà de notificar al Complex esportiu 11 de setembre, 

mitjançant mail: esportssab@sabarca.cat. 

 

 El nombre de participants/dia, serà de 10 nens/es per 

monitora, quedant fora de l’activitat la resta de 

nens/es que es presentin malgrat portin el seu carnet. 

Així el personal de l’ajuntament i/o el Complex 

esportiu l’11 no es farà responsable dels nens/es que 

quedin fora de l’activitat. 

 

 La durada de l’activitat serà d’una hora cada dia de 

dilluns a divendres, de 16:45 a 17:45h. (en el lloc 

indicat taula adjunta) seguint el calendari escolar. 

En el cas de pluja durant l’activitat i/o en cas de 

força major com una apagada, aquesta es suspendrà. En 

cas de pluja abans de començar l’activitat no es 

realitzarà. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Lloc 

habitual 

Jardins 

Montserr

at Roig 

Plaça Onze 

de setembre 

Plaça Mercè 

Rodoreda 

Jardins 

Montserr

at Roig 

Plaça 

Mercè 

Rodoreda 
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 En el cas dels pares/mares que hagin de recollir als 

seus fills/es i no es presentin a l’hora, el personal 

que dirigeix al grup, contactarà telefònicament amb 

ells per informar-los per on poden passar a recollir 

al nen/a ( Policia Local) i sempre que no hi hagi una 

causa molt evident, això serà motiu suficient com per 

prohibir que el nen/a torni a participar en 

l’activitat.  

 

 Als nens/es que donin problemes per portar a terme 

l’activitat, un cop informats els pares/mares per la 

tècnica que dirigeix al grup, se’ls prohibirà la 

participació. 

 

 Quan pel motiu que sigui (sempre de força major) 

l’activitat s’hagi de suspendre un cop iniciada, 

informarem als pares/mares que prèviament ens hagin 

avisat que han de venir a recollir als seus nens/es. 

 

 En cas de lesió d’un nen/a mentre estigui realitzant 

l’activitat, la tècnica que dirigeix al grup informarà 

als pares/mares i avisarà als serveis mèdics 

d’urgència i a la Policia Local en cas de considerar-

lo necessari. 

 

 
 

 


