
NORMATIVA DE PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA 
D'ACTIVITATS CONTINUES - GENERACCIÓ

GENERAL

– La franja d'edat per a poder participar es fixa entre els 12 i 17 anys

– Els  cursos,  tallers  i  grups d'activitats no es  realitzaran si  no existeix  la  preinscripció mínima 
d'alumnes exigida establerta en 5 persones

– Totes aquelles persones que no obtinguen plaça en els diferents cursos, tallers i grups d'activitats 
passaran a la llista d'espera per suplir les diferents baixes

– Si es produeix la baixa d'algun participant, tant per renúncia com per inassistència,  aquest serà 
substituït pel primer de la llista d'espera.

– Els  horaris  i  llocs  de  realització  de  les  activitats  podran  sofrir  variacions  en  funció  de  les  
necessitats del programa

– En cas de no haver-hi els participants mínims requerits per a l'activitat es procedirà a la suspensió 
de la mateixa

– La participació a les activitats serà de caràcter gratuït. Però en funció dels cursos,  tallers i grups 
d'activitats, hi  ha la  possibilitat  que els  participants hagen d'aportar  algun tipus  de material 
específic

PREINSCRIPCIONS

– Les preinscripcions a les activitats es farà  emplenant les fitxes corresponents,  que es troben 
disponibles al Local Generacció i on cal fer entrega

– Per a procedir a acceptar les preinscripcions cal necessàriament ser registrat com a  usuari del 
Programa Generacció. Per a això s'ha d'emplenar el full corresponent,  el qual ha de ser signat 
pel pare/mare/tutor/a legal

– Els responsables del Programa dissenyaran, en funció de les preinscripcions rebudes,  la llista 
final d'admesos a les activitats

FORMALITZACIÓ

– La formalització de la inscripció es comunicarà via  correu electrònic o  per  telèfon a la persona 
participant, que ha de donar la seua conformitat final

– Cal assistir almenys al 80% de les hores i rebre un informe actitudinal positiu per part del guia 
de l'activitat, perquè es considere “assistència positiva”.  Mitjançant les “assistències positives” 
s'obtindran els “punts de bonificació” corresponents

– En  cas  que  un  participant  acumule  diverses  “assistències  negatives”,  açò podrà  originar  un 
anotació desfavorable per a la participació en activitats futures.
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