NORMATIVA FUNCIONAMENT VOCALIA FESTES
Amb l’accés per part de les famílies a les fetes i activitats organitzades per Vocalia de Festes i en extensió
per la Junta Directiva de l’AMPA Marta Mata s’accepta la següent normativa:
1.- Per accedir caldrà identificar-se com a soci de l’AMPA mitjançant carnet actualitzat del curs o
document acreditatiu que l’AMPA hagi fet arribar als socis. Si no fos possible caldrà que algun membre de
l’AMPA ho comprovi al llistat destinat a tal efecte. Si no és soci no podrà accedir o caldrà abonar l’import,
si així s’ha especificat a la difusió/publicitat per cadascuna de les activitats proposades.
2.- Els infants en cap cas podran accedir-hi sense acompanyament d’un adult responsable. Seran
aquests els responsables del comportament i seguretat d’aquests infants. L’AMPA s’eximeix de cap
responsabilitat en aquest sentit.
3.- L’espai de l’activitat proposada (festa, tallers, …) estarà definit per l’AMPA i en cap cas es
podrà accedir a les zones NO definides per a aquest efecte. Caldrà la supervisió d’un membre de l’AMPA o
algú designat per ells, en cas contrari.
Caldrà respectar els equipaments i materials disposats per les activitats.
4.- L’accés de germans de nens escolaritzats al centre que pertanyin a altres centres, 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 ni podran accedir a la festa de forma independent als adults i els
germans.
5.- Està prohibit utilitzar les aixetes dels WC situats a la pista per omplir globus i/o pistoles
d’aigua. Els WC romandran oberts única i exclusivament per cobrir les necessitats dels usuaris. Caldrà
respectar la neteja dels mateixos. Recordem que son instal·lacions de l’escola i com a tal hem de garantir
el bon ús del mateixos.
6.- Per accedir a activitats exclusives per socis caldrà realitzar la formalització de la inscripció
abans de l’activitat. En cap pas es podrà realitzar en el moment de l’activitat.
El pagament de la quota de soci es fa sempre mitjançant transferència o domiciliació bancaria.
7.- Per participar als tallers organitzats caldrà que els nens participants estiguin recolzats per
adults per garantir així el correcte desenvolupament del l’activitat. Recordem que totes les activitats
organitzades son per gaudir en família. El monitor del taller/activitat te l’objectiu de explicar i
proporcionar els materials necessaris al grup. Seran els adults responsables qui donaran el suport per
realitzar-lo individualment.
Pot succeir que determinats tallers esgotin les seves existències de material per una assistència major de
la prevista. En aquest cas, s’intentarà donar alternatives o es deixarà de fer si es creu oportú.
8.- L’incompliment d’aquestes normes, pot implicar l’expulsió del recinte on es celebra la festa
per part de membres de l’AMPA. De la mateixa manera, l’entrada a qualsevol activitat proposada per la
vocalia de festes s’interpreta com l’acceptació d’aquesta normativa.

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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