
PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN EL CAS DE RECOLLIDA AMB RETARD D'UN/A ALUMNE D’EXTRAESCOLARS 

Curs 2015-2016 

Degut a continuades incidències en les que diversos alumnes no han sigut recollits a 

temps pels seus pares en acabar l’activitat extraescolar, s’estableix el següent protocol 

d’actuació en cas de recollida amb retard d’un/a alumne: 

Totes les extraescolars acaben a les 18:00, a excepció de robòtica infantil i anglès, que 

acaben a les 17:30. Gimnàstica Artística de primària acaba a les 18:30. 

El Servei de Ludoteca acaba a les 18:00 

El monitor/a és el responsable dels alumnes durant el temps que aquests estiguin al 

centre realitzant l’activitat extraescolar i, en aquesta mateixa línia de raonament, son 

els pares els responsables dels seus fills a l’hora de la recollida. 

ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME: 

-Tots els monitors de les activitats i serveis extraescolars disposaran d’un full amb la 

relació dels telèfons de contacte dels alumnes participants. 

-Quan un alumne no sigui recollit a les 17:30, el monitor/a de l’activitat trucarà als 

pares per avisar-los que el seu fill/a es quedarà al servei de ludoteca fins les 18:00. Els 

pares, a la recollida, hauran d’abonar l’import corresponent al servei (7€) 

-Quan un/a alumne no sigui recollit a les 18:00 (o les 18:30 en el cas de Gimnàstica 

Artística ) el monitor/a esperarà un marge raonable de 5 minuts. Desprès procurarà 

contactar amb la família de l’alumne. Sempre es notificarà la incidència en aquell 

mateix moment al responsable corresponent de la comissió d’extraescolars. Quan 

passats 15 minuts hagi sigut impossible contactar amb la família, la persona que fins 

aquell moment s’hagi fet càrrec de l’alumne, notificarà l’incident a la POLICIA LOCAL.  

En aquestes situacions l’alumne no estarà mai sol/a, estarà sempre acompanyat per el 

monitor/a o per el responsable corresponent de la comissió d’extraescolars. 

Recordeu que si mai teniu dificultat per recollir als vostres fills podeu autoritzar a una 

persona (avi, àvia, oncle, tia o amic) per a que efectuï la recollida. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, depèn de tots que hi hagi un bon 
funcionament a l'hora de les sortides de les extraescolars. 
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