
 
REGLAMENT CUCA I ESPORTS 2022 

Aquest reglament té com finalitat establir unes pautes de funcionament i participació en l'activitat 
de manera coordinada i coherent, tant per als alumnes i tutors com per als tècnics que 
organitzen l'activitat, donant així unes pautes equilibrades en la presa de decisions en els 
tècnics i per al coneixement previ d'aquestes dels tutors 
 
- Demanem puntualitat en l'arribada a l'activitat, per a desenvolupar l'horari programat 
correctament, l'alumne que en arribar no pot ser atès directament ha de restar acompanyat per 
un adult a l'aula d'organització (cicle mitjà) fins a rebre l'atenció d'un tècnic. 
 
- Tots els alumnes han de portar esmorzar, necessari per restar actius al llarg dels matins, així 
com aigua per hidratar-se. Si s'observa la manca d'esmorzar en un alumne es notificarà via 
telèfon als tutors per fer-li arribar, en el menor temps possible. 
 
Tenint en compte que l'activitat d'estiu CUCA I ESPORTS té un vessant tant lúdic com educatiu, 
fixarem unes actuacions davant les actituds negatives que els tècnics es puguin trobar al llarg 
de l'activitat: 
 

• Actituds passives, mal ús o deteriorament del material, manca de respecte, insults, 
manca d'acceptació de l'autoritat del tècnic i les normes establertes; portarà l'alumne a 
ser apartat de l'activitat de lleure i se'l convidarà a formar part del grup de treball tècnic ( 
suport al tècnic, control del material, neteja de l'activitat), fent arribar els fets al 
coneixement dels pares (obrint un expedient). 

 
La repetició continuada d'aquestes actituds es faran arribar al coneixement dels pares (obrint un 
expedient) i portarà a la suspensió de l'activitat d'1 a 2 dies hàbils. 
 

• Agressions físiques, verbals o actituds agressives o ofensives, es farà arribar els fets al 
coneixement dels pares (obrint un expedient), i portarà a la suspensió de l'activitat de 3 a 
5 dies hàbils. 

És molt important que entenguem aquestes sancions no com a elements de càstig, sinó com 
fórmules per modificar conductes que ningú desitgem dels nostres i de cara als nostres. El cos 
tècnic necessita la col·laboració dels tutors per si es produeix una situació adversa unifiquem 
els esforços perquè s'entengui i es corregeixi per part de l'alumne. 
 

• Llegiu amb previsió les activitats dels vostres fills per evitar sorpreses de darrera hora ( 
manca de roba de bany, materials excursions o sortides, roba per a tallers on es poden 
tacar o embrutar). 

• L'hora de tancament de l'activitat CUCA ESPORTS és a les 13.00h, en cas que algun 
alumne estigui al centre passats els 10 minuts de rigor, es trucarà als tutors. En cas que 
no es contesti a la trucada l'alumne serà lliurat a la Policia Municipal, per tal de ser 
lliurats als tutors de l’alumne. 

La signatura del  tutor legal confirma l'entesa i acceptació d'aquest reglament per part d'aquest. 
 
L'equip tècnic de la CUCA I ESPORTS agraeix l'atenció, participació i col·laboració de 
cadascun de vosaltres en el bon funcionament de l'activitat. 
SIGNATURA DEL TUTOR 
 
 
 
 
Nom i cognoms:                                                                Ulldecona,_____de_________de 2022 


