
 

 

Les activitats extraescolars i complementàries del centre s’inclouran en la PGA 
Extraescolars i Serveis Complementaris i recull la proposta del C

Les activitats seran organitzades i realitzades p
corporacions locals, i es faran amb la participació de tota la co
i pares de l’alumnat (AMPA).  

Les activitats han de ser accesibles per a tot l’alumnat, sense cap discriminaci

Les activitats realitzades fora de l’horari lectiu i dins de la jornada escolar 
voluntàries per a les famílies i NO tindran carácter lucratiu

Les activitats extraescolars dins de la jornada escolar hauran de ser
amb un cost màxim de 18 euros mensuals per alumne
amb un cost màxim de 25 euros mensuals. En els c
euros a 18 euros haurà d’assumir-la l’entitat organitzadora 

Les activitats de pagament s’hauran de desenvolupar

AMPA, DEMANA AL TEU CENTRE CONVOCATÒRIA DE CONSELL ESCOLAR SI VO
ACTIVITAT. 

Per a les activitats de pagament, l’alumnat 
als centres públics podrà gaudir d’una manera gratuïta 

En casos d’alumnat amb una situació
aquestos i aquestes alumnes puguen també gaudir de les activi
aquests casos serà efectuat pel centre. 

Si el centre no té recursos per a resoldre
partida econòmica dins dels pressupostos de la Generalitat

Si les activitats es realitzen fora del centre, el pare/mare/tutor o tutora 

 

 

 

 

Resolució de 27 de juny

Instruccions Educació Infantil de segon cicle i Primària

ACTIVITATS EXTRAESCOLAR
En horari escolar 

 

ATENCIÓ A LA
INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS (ART

Les activitats extraescolars i complementàries del centre s’inclouran en la PGA com a Programa Anual d’Activitats 
Extraescolars i Serveis Complementaris i recull la proposta del Claustre, del Consell Escolar

n organitzades i realitzades pel centre, per associacions col·laboradores
corporacions locals, i es faran amb la participació de tota la comunitat educativa, especialment

Les activitats han de ser accesibles per a tot l’alumnat, sense cap discriminació. 

Les activitats realitzades fora de l’horari lectiu i dins de la jornada escolar seran d’oferta obligada per al centre i 
i NO tindran carácter lucratiu.  

Les activitats extraescolars dins de la jornada escolar hauran de ser gratuïtes encara que el centre 
amb un cost màxim de 18 euros mensuals per alumne/a. Com a excepció, el centre podrà

màxim de 25 euros mensuals. En els casos de triar aquesta activitat l’ alumnat amb beca, la diferè
la l’entitat organitzadora de l’activitat. 

e desenvolupar durant almenys dos dies a la setmana. 

AMPA, DEMANA AL TEU CENTRE CONVOCATÒRIA DE CONSELL ESCOLAR SI VO

alumnat que siga beneficiari amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador 
una manera gratuïta com a màxim de dues activitats de les oferides pel

situació socieconòmica desfavorable, el Consell Escolar estudiarà els casos per a 
guen també gaudir de les activitats de manera gratuïta. El pagament de les activitats en 

efectuat pel centre.  

resoldre els casos anteriors ha de demanar més recursos a 
dins dels pressupostos de la Generalitat per a cobrir estes necessitats. 

del centre, el pare/mare/tutor o tutora ha d’entregar una autorització prèvia. 

Resolució de 27 de juny de 2018.  

nstruccions Educació Infantil de segon cicle i Primària

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS-COMPLEMENTÀRIES
escolar (de 9h a 17h)               CURS 2018

ATENCIÓ A LA NOVA NORMATIVA
INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS (ART. 2-F) 

com a Programa Anual d’Activitats 
, del Consell Escolar i de les AMPA.  

laboradores o en col·laboració amb les 
munitat educativa, especialment, les associacions de mares 

n d’oferta obligada per al centre i 

gratuïtes encara que el centre podrà oferir activitats 
Com a excepció, el centre podrà oferir activitats de pagament 

nat amb beca, la diferència de 25 

durant almenys dos dies a la setmana.  

AMPA, DEMANA AL TEU CENTRE CONVOCATÒRIA DE CONSELL ESCOLAR SI VOLS INTRODUIR UNA 

de les ajudes de menjador escolar 
de les oferides pel centre. 

scolar estudiarà els casos per a que 
tats de manera gratuïta. El pagament de les activitats en 

els casos anteriors ha de demanar més recursos a la Conselleria. Existeix una 
 

una autorització prèvia.  

nstruccions Educació Infantil de segon cicle i Primària. 

COMPLEMENTÀRIES 
CURS 2018-19 

NOVA NORMATIVA!!! 


