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Què cal portar?

• Roba i calçat esportiu còmode
• Activitats d’aigua: banyador, casquet de bany, xancles i tovallola
• Aigua per hidratar-se
• Carnet d’accés a la instal·lació

Funcionament d’entrades i sortides

• L’hora d’arribada serà 5 minuts abans de l’inici de l’activitat per evitar aglomeracions a la recepció del centre.
• Si fos necessari l’ús del vestidor, l’entrada serà de 15 minuts abans.
• A l’entrada hauran de donar el nom per controlar els llistats d’assistència.
• El monitor recollirà a tots els infants per endur-se’ls a l’activitat corresponent.
• Els infants que arribin 10 minuts més tard de l’inici de l’activitat, sense previ avís, no podrà accedir-hi.
• L’accés a dins de les instal·lacions dels tutors legals/acompanyant dels infants, no està permesa. S’hauran d’esperar 

en les  zones específiques: zona de restauració o zona ajardinada. S’ha d’intentar evitar tota la zona de recepció per 
evitar aglomeracions.

• Un cop acabada l’activitat, el monitor acompanyarà els infants a la recepció del centre per a la seva recollida.
• Els tutors legals/acompanyants, hauran de ser puntuals i recollir l’infant a l’hora en punt de la finalització de l’activitat.
• Perquè un infant marxi sol, els tutors legals hauran d’entregar, a la recepció del centre, el justificant pertinent 

degudament complimentat i signat.
• En tot moment poden canviar les normes a causa de la covid 19 o altres motius.

Funcionament de l’activitat 

• Els infants hauran de fer cas de totes les indicacions dels monitors.
• Els infants no podran utilitzar cap tipus de dispositius electrònics (mòbils, tabletes, etc.). 
• Es recomana no portar cap objecte de valor ja que el CEM Besòs no es farà responsable de cap pèrdua, robatori o 

trencadissa encara que s’hagi portat i/o registrat a la recepció del centre.
• Els infants que no puguin assistir a l’activitat, s’haurà d’avisar abans del inici d’aquesta.
• L’acumulació de cinc faltes d’assistència sense justificar, pot significar la baixa de l’infant de l’activitat.
• El canvi d’activitat es realitzarà sempre que sigui possible i, hi hagin places disponibles. Es recomana no fer cap canvi 

fins la finalització del trimestre en curs.

Normes administratives

• L’infant haurà d’estar correctament inscrit a l’activitat per poder-la iniciar.
• Les baixes de l’activitat s’hauran de comunicar a la recepció del centre o per e-mail a informacio@cembesos.com.
• L’acumulació de cinc faltes d’assistència sense justificar, pot significar la baixa de l’infant de l’activitat.
• El canvi d’activitat es realitzarà sempre que sigui possible i, hi hagin places disponibles. Es recomana no fer cap canvi 

fins la finalització del trimestre en curs.
• La baixa de l’activitat s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes corrent perquè sigui efectiva per al mes següent. 

En cas contrari, si fos de pagament, hi haurà l’obligació d’abonar la quota del mes següent (normativa general de la 
instal·lació).

• Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà cap import si l’infant causa baixa per qualsevol motiu, podent sol·licitar 
la quota de baixa temporal per motius mèdics o baixa de manteniment per qualsevol altre motiu pel proper mes, 
sempre i quan es notifiqui abans del dia 20 del mes corrent. Informació sobre el cost i avantatges d’aquestes quotes a 
la recepció del centre.

• En el cas que sigui el CEM Besòs, el responsable de no poder exercir l’activitat, el centre efectuarà les compensacions 
corresponents sempre i quan la durada sigui superior a 7 dies laborals. Les compensacions es realitzaran a canvi del 
mateix servei i/o amb altres serveis del mateix o d’un import inferior dintre de la temporada i/o any vigent. 

• Les activitats es regiran d’acord amb el calendari escolar.
• En el cas de que l’infant sigui abonat del CEM, us recordem que la finalització de la temporada d’activitats no eximeix 

del pagament de les quotes de la resta de mesos. Ser abonat contempla unes avantatges que tenen una durada anual. 
Pregunteu a la recepció del centre altres opcions de quotes en el cas que no us interessi ser abonat del centre.
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