
 

 

NORMATIVA FUNCIONAMENT VOCALIA FESTES 

 

Benvolguts, a continuació detallem les normes d’obligat compliment per tal de poder gaudir de 

les festes programades des de l’AMPA Marta Mata per aquest i els cursos propers. 

1.- Per accedir a la festa s’haurà de presentar el carnet de l’AMPA de l’any vigent, en el cas de 

no tenir-ho, hauran d’esperar a ser identificats per part d’algun membre del AMPA, mitjançant 

una llista a tal efecte. 

2.- Per a la seguretat dels nens i nenes, aquests han de estar sota la supervisió d’un o dos 

adults (màxim), siguin de l’edat que siguin. Seran els adults els responsables del comportament 

i seguretat dels seus nens i/o nenes. 

3.- Hem de respectar les instal·lacions, ja que son equipaments que després han de fer servir 

els nostres fills/es. L’accés està únicament previst per a la utilització de la pista de ciment i/o  la 

pista de sorra, a més dels lavabos de la pista. Mai es podrà accedir a altres parts del centre. 

L’accés a altres parts del centre haurà de ser supervisat per membres de l’AMPA o qui ells 

designin per a tal efecte. 

4.- Els germans de nens escolaritzats al centre i socis de l’AMPA, hauran de respectar les 

normes establertes i estar sota la supervisió dels adults. En cap cas podran accedir a la festa 

sense l’acompanyament pertinent. Tampoc podran accedir a la festa de forma independent als 

adults i els  germans.  

5.- Els serveis del centre situats a la pista romandran oberts per a cobrir les necessitats dels 

usuaris, en cap cas es podran fer servir per a altres activitats com omplir globus d’aigua o 

pistoles. I es faran servir respectant sempre la neteja dels mateixos. Recordem que les 

instal·lacions que es fan servir durant la festa pertanyen a l’escola dels vostres fills/es. 

6.- Els NO socis no podran accedir a la festa si prèviament no han realitzat les gestions per a 

donar-se d’alta com a soci de l’AMPA Marta Mata i tenen confirmació de l’alta. En cap cas els 

membres de l’AMPA podran realitzar el cobrament de la quota en el moment d’accés a la festa. 

El pagament de la quota de soci es fa sempre mitjançant transferència o domiciliació bancaria. 

7.- Els tallers organitzats són per gaudir del temps plegats, preguem llavors, que els nens i 

nenes estiguin recolzats pels adults, i es pugui, així, desenvolupar correctament l’activitat.  

En contades ocasions pot succeir que determinats tallers esgotin les seves existències de 

material, ja que estan pensats per a un determinat nombre de socis previst, en aquest cas, 

s’intentaran donar alternatives. Preguem tinguin consideració davant aquests fets puntuals. 

8.- L’incompliment d’aquestes normes, pot implicar l’expulsió del recinte on es celebra la festa 

per part de membres de l’AMPA. 

Les festes s’organitzen des de l’AMPA Marta Mata amb molta il·lusió i estan pensades per 

gaudir d’un temps especial en família i amb els amics i companys; respectant el nostre entorn i 

tenint sentit comú, segur que ho gaudirem plegats!! 
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