
 

NORMATIVA DE COMPORTAMENT 

Els nens/es que  utilitzen extraescolars de SOTRAC assumeixen que: 

 Han de tenir un bon comportament vers els altres companys/es, l’aula i la responsable de  l’extraescolar. 

 Han d’arribar puntual i no es poden saltar cap hora, si és que no hi ha motiu justificat. 
 
Si no es compleixen els requisits anteriorment esmentats, serà considerat FALTA, i les classifiquem de la següent 
manera:  

Es consideraran  FALTES LLEUS: 

 Tenir una falta de respecte cap al monitor/a. 

 Tenir una falta de respecte cap a un company/a de classe. 

 Tenir una falta de respecte vers el material de l’aula. 

 Arribar amb retard sense motius. 

Es consideren FALTES GREUS: 

 Tres faltes lleus. 

 Qualsevol comportament de caràcter agressiu. 

 No fer arribar informació d’una falta als pares  i mares. 

Es consideren FALTES MOLT GREUS: 

 Dues faltes greus. 

 No assistir a l’extraescolar. 

 Acció agressiva vers el monitor/a 

 Acció agressiva vers els companys/es de classe. 

 Trencar material de l’aula. 

Les faltes comportaran una compensació: 

FALTES LLEUS Hi haurà una compensació directe: recollir aula, realitzar un treball extra, ... 

FALTES GREUS 
Hi haurà una compensació que tindrà una durada de temps determinat. 

La falta greu pot comportat l'expulsió temporal de l'aula o de vàries sessions 
d'extraescolar. 

FALTES MOLT GREUS Comportarà l'expulsió immediata definitiva de l'extraescolar. 

 

PROCEDIMENT EN CAS DE FALTA: 

1. S’omplirà la fitxa de FALTES, i es firmarà pel monitor/a de l’extraescolar, on haurà de constar-hi què ha 
succeït, la tipologia de falta i quina compensació tindrà la falta. 

2. Es farà arribar a les famílies la fitxa de FALTES, els pares l’hauran de firmar segons accepten la 
compensació per la falta comesa. 

3. Realització de la compensació.  
4. Comunicació, si s'escau, de l'expulsió definitiva o temporal de l'extraescolar.  

La compensació serà decidida pel coordinador de SOTRAC i l'educador/a del servei. I comunicada a l'AMiPA, els 
tutor/a de l'escola,a la direcció d'aquesta i a la família de l'alumne. 


