VIAL 71 nº 2
07100 SÓLLER
Illes Balears
Telf 971630372

ceipespuig.soller@educaib.eu
FULL INFORMATIU DE L'ESCOLA MATINERA
Benvolgudes famílies:
Vos informam que en el nostre centre es segueix oferint el servei d’escola matinera i
que començarà dia de setembre. Aquest servei s’ofereix a totes les famílies del
centre ja siguin d’infantil o de primària.
Hi ha dues modalitats:
A) Alumnat d’infantil o primària a temps complet.
B) Alumnat d’infantil i primària usuaris del bus
MODALITAT A
-Dies i hores d'obertura:
De dilluns a divendres tots els dies lectius d'acord amb el calendari escolar.
L’horari d’obertura és de 7:30 a 9:00. Durant aquesta franja horària poden entrar els
alumnes en qualsevol moment. A les 9:00 els nins passaran a les aules respectives
per iniciar la jornada escolar.
- Activitats a desenvolupar:
Les activitats seran variades i de diferents tipus al llarg de la setmana tenint en
compte les edats i els interessos de l'alumnat que participi a l'escola matinera. Es
realitzaran sessions de contacontes, jocs de taula, pintura, dibuix, visualització de
pel·lícules, joc simbòlic,...
Els monitors o monitores realitzaran les següents funcions.
 Rebre els nins i nines. Quan fa molt bon temps és possible que quedin al pati.
 Realitzar activitats plàstiques i de lleure i supervisar-les.
 Deixar els infants als respectius tutors a l'hora d'iniciar la jornada lectiva.
 Vetllar perquè es faci un bon ús del material i de les instal·lacions del centre.
 Estar en contacte permanent amb les tutores i la direcció del centre per tal
d’informar-lo o d’informar-se de qualsevol aspecte puntual que pugui afectar el
funcionament normal del servei.
 Controlar l’assistència dels infants i fer efectiu el cobrament de les quotes.
- Instal·lacions, recursos humans i materials que s’utilitzaran.
L’escola matinera s’ubicarà a una aula de la part d’infantil. L’entrada serà per la
porta d’infantil per tal de no interferir en l’entrada dels alumnes no usuaris del servei.
Els pares hauran d’acompanyar el seu fill/a fins a l’aula o quedar d’acord amb la
monitora.
MODALITAT B
Aquesta modalitat és per donar resposta a les famílies, sobre tot d’infantil i primer cicle
de primària, que necessiten fer ús del servei de bus. Amb aquesta modalitat els infants
queden atesos a l’escola fins a l’hora d’entrada a les classes. En el cas dels alumnes
de primària aquest servei és voluntari, però pel que fa als alumnes d’infantil és
obligatori per poder utilitzar el servei de bus.
Hi haurà un monitor/a que recollirà els infants a la baixada del bus i els acompanyarà a
l'aula de l'escola matinera fins a l’hora d’entrada a les classes.
El pagament del servei de l'escola matinera es farà sempre a la monitora o monitor la
primera setmana de cada mes.
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INSCRIPCIÓ ESCOLETA MATINERA
CURS 2017-18
Nom de l'alumne/a:...........................................................................................
Curs:.................................................................................................................
Nom de la mare: .................................................Telèfon:................................
Nom del pare: .....................................................Telèfon:................................
Altres telèfons d'emergència:...........................................................................
Observacions (malalties, al·lèrgies, altres,...):.................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Marcar amb una X la modalitat triada:
*MODALITAT A (a partir de les 7,30h.)
CADA DIA

□

4 DIES

NOMÉS QUALQUE MES
ESPORÀDICAMENT

□
□
□

3 DIES

□

2 DIES

□

□

*MODALITAT B (bus)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TARIFES
MODALITAT A (a partir de les SOCIS APIMA MODALITAT B (bus)
7,30h)
per 25,00 €/mes

23,00€/mes

4 dies per setmana 23,00 €/mes

22,00€/mes

3 dies per setmana 20,00 €/mes

19,00€/mes

per 16,00 €/mes

15,00€/mes

5
dies
setmana.

1 dia o
setmana
Esporàdics

2

3,50 €/dia

Mesos de setembre i juny

Quota única de 10 € al mes

3,00 €
15,00€

Mesos de setembre i juny 5,00€

El pagament del servei de l'escola matinera es farà sempre a la monitora o
monitor la primera setmana de cada mes.

