
 ANNEX 1 
 NORMATIVA I CONDICIONS 

 Inscripcions: 
 Les places són limitades per aquesta raó, no es permet la participació sense la corresponent inscripció. 
 Les inscripcions es poden realitzar en línia, a la web www.recresport.net o enviant per correu electrònic 
 (extraescolars@recresport.net) la inscripció que podeu recollir en format paper al vostre institut. 
 Es publicarà un llistat i s'avisarà als participants si han estat admesos abans de començar les activitats. 
 A les inscripcions es respectarà un rigorós ordre de recepció, quedant en llista d'espera si hi ha més inscripcions del límit permès i que servirà per 
 participar en cas que s'alliberi alguna plaça. 

 Comportament i actitud durant l’activitat extraescolar: 
 Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència 
 i respecte cap als companys i monitors.  El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i 
 notificada la família, dita actitud no millora. 

 Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

 a/ faltes injustificades d'assistència. 
 b/ els actes d'incorrecció o desconsideració amb els companys o monitors. 
 c/ els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats extraescolars. 
 d/ els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els companys o monitors. 
 e/ el deteriorament de les dependències de les instal·lacions, del material d'aquest així com qualsevol material dels companys o de les empreses 
 responsables de les activitats. 
 f/ Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat: 
 •  les baralles 
 •  qualsevol conducta contrària a les normes elementals d'educació. 
 •  La desobediència manifesta a les indicacions de qualsevol monitor o personal no docent de l’activitat. 

 Es consideraran molt greus: 
 a/ l 'agressió física o amenaces contra altres alumnes o monitors. 
 b/ el deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences d'altres 
 membres de la comunitat educativa. 
 c/ els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
 d/ les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 
 e/ la reiterada i sistemàtica omissió de conductes contràries a les normes de convivència al centre. 
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