Aules d’Extensió Universitària per a la
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Entitat declarada d’utilitat pública

REGLAMENT INTERN
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Podran formar part de l’Associació totes les persones de més de 55 anys i
aquells casos que la Junta consideri oportú acceptar.
Els socis de més de 90 anys seran considerats socis honoraris, d’acord amb
el que estableixen els Estatuts de l’Associació.
Els membres de l’Associació tenen els drets següents:
• Assistir a l’Assemblea General amb dret de veu i vot.
• Elegir o ser elegits per als llocs de representació o exercir
càrrecs directius.
• Exercir la representació que hom els confereixi en cada cas.
• Intervenir en el govern i les gestions, com també en els serveis
i activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals
estatutàries.
• Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que
considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de
l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials
bàsics.
• Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la
gestió de la Junta Directiva i dels mandataris de l’Associació.
• Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
• Formar part dels grups de treball.
Els drets quant a la part lectiva són:
• Assistir a 4 conferències setmanals del grup al qual estiguin
inscrits.
• Assistir als seminaris i altres activitats promogudes per
l’Associació.
• Participar en els viatges, les sortides culturals, el teatre, els
concerts i els altres actes organitzats per l’Associació.
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• Formar part de la Coral de les Aules i del grup de teatre
Dramaules.
• Accedir a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
Els membres de l’Associació tenen les obligacions següents:
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• Satisfer puntualment la quota establerta.
• Complir els acords que estableixi l’Assemblea General i les
normes que assenyali la Junta Directiva per dur a terme
aquests acords.
• Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.
• Col·laborar en el que calgui, en interès del bon funcionament
de l’Associació.
• Fer bon ús de les instal·lacions on tenen lloc les activitats,
tenint-ne cura en tot moment.
• Seguir els advertiments i les instruccions relacionades amb
l’ús de les instal·lacions on tenen lloc les activitats, tenint-ne
cura
en
tot
moment.
Pel que fa a les escales, utilitzar les baranes, tant per pujar com
per baixar o si escau prendre les precaucions que calguin.
(AULES-AUGGBCN no es fa responsable dels accidents que
puguin tenir els assistents a les conferències.)
• Estar atent a la informació que es publica a la revista, a la web
i a cada aula. - Consultar els canvis de professors i espais a la
pàgina web.
- Cal respectar les normes de convivència que tot seguit es detallen:
• Mantingueu els telèfons mòbils apagats en el decurs dels actes.
• No entreu a l’aula quan hagi començat la conferència, ni en
sortiu abans d’acabar el torn de preguntes.
• Respecteu els conferenciants i els socis-alumnes, mantenintvos en silenci durant les conferències i els torns de preguntes.
•

Presteu atenció a les indicacions que faci el delegat de grup.
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